
 Háromféle bor van, az ihatatlan, az iható és az élvezhető, mondja Hirczi Fe-

renc, aki lassan húsz éve foglalkozik szőlő- és bortermeléssel. Ez alkalommal 

őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
10. oldal
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Nemzeti összetartozás napja – 
ünnepi események
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja. 
101 évvel ezelőtt ekkor írták alá a trianoni 
békediktátumot. Az idei megemlékezés ré-
szeként koncertre a Csengey Dénes Kultu-
rális Központba, illetve koszorúzásra a Tán-
csics parkban álló Trianon-emlékműhöz 
várták a lakosságot. 

…ahogy a magyar nép átvészelte a tatárjá-
rást, a török vészt, Mohácsot és Világost, úgy 
a végzetesnek szánt trianoni döntést is túlél-
te a nemzet. Eltelt száz meg egy év, és tovább-
ra is itt élünk, magyarok, a Kárpát-medencé-
ben. És bár a magyar állam határai nem es-
nek egybe a magyar nemzet határaival, ez 
nem akadályoz meg bennünket abban, hogy 
segítsük a külhoni magyarok boldogulását – 
mondta beszédében Süli János miniszter a 
Csengey Dénes Kulturális Központban, ahol 
a Testvérvárosok Zenés Találkozója lemez-
bemutató koncertje zajlott a Kormorán ze-
nekarral, illetve a Gastroblues Vándorkiállí-
tás is megtekinthető volt. Süli János beszélt a 
zene határokon átívelő, összekötő erejéről is. 
– Trianont követően Kodály Zoltán tudato-
san gyűjtötte az új országhatárokon túli táj-
egységek magyar népzenei kincsét abban a 
reményben, hogy a zene révén segíthet ösz-
szetartani az anyaországban élőket és a kül-
honba szakadtakat – fogalmazott. Kiemel-
te, hogy a Gastroblues Fesztivál szervezői is 
ismerik ezt a titkot, és emellett azt is, hogy 
Paks testvérvárosaiból számos kiváló mu-
zsikus származik, akikkel a paksi közönség 
is többször találkozhatott a fesztiválon, leg-
utóbb 2020. december 6-án, a Testvérváro-
sok Zenés Találkozóján, igaz, csak online for-

mában. Mint mondta, jó példa a Kormorán 
is, hiszen az együttes énekese Zentán, hege-
dűse pedig Kézdivásárhelyen született. – Ki-
ki tehát a maga eszközével erősíti a nemzet 
tagjai közötti köteléket. Ki-ki a legjobb tudá-
sával segíti elő a nemzettársak összetartozá-
sát – mondta zárógondolataiban Süli János. 
A Paks II. beruházásért felelős miniszter be-
széde és a Kormorán koncertje előtt felzúgtak 
a városban a harangok éppen abban az idő-
pontban, amikor 1920-ban aláírták a béke-
diktátumot. A kulturális központból a Tán-
csics parkba, a Trianon-emlékműhöz vo-
nultak az emlékezők, ahol Szabó Péter, Paks 
polgármestere mondott beszédet. Felidézve, 
hogy a 101 évvel ezelőtt aláírt békediktátum 
mennyire megtépázta országunkat, és milyen 
nehéz küzdelem elé állította az anyaország 
határain túlra került több millió magyart, azt 
mondta: Mindezek ellenére mégis azt mond-
hatjuk, hogy bár sok mindent elveszítettünk, 
de a magyar lélekből épülő nemzet színesen 
és érzékenyen szőtt gyönyörű szövetét még-
sem tudták szétszakítani. Feltette a kérdést, 
hogy mit üzen tehát a magyar nemzet szá-
mára a mai nap. – Először is azt, hogy nincs 
olyan nagy veszteség, kudarc, szétszakított-
ság, melyet hittel, bátorsággal, a nemzet irán-
ti alázattal és elköteleződéssel ne lehetne or-
vosolni. Erre az elmúlt tíz év is ékes példát 
ad. Hiszen Magyarország nemzeti kormánya 
számos jelét adta és adja most is, hogy a nem-
zeti összetartozás határokon túl ível. De tet-
tekkel bizonyította azt is, hogy akikkel össze-
tartozunk, azokért felelősséget is vállalunk, 

ha baj van, ha segíteni kell. Másodszor, hogy 
a mai nap arra is felhívja �gyelmünket, hogy 
a trianoni kastély szelleme ma is kísért. Kísért 
az Európai Egyesült Államok eszméjének ké-
pében, mely eltüntetné, semmibe venné a 
nemzetállamokra épülő erős Európát, mely 
éppen a nemzeti hagyományok által lett a vi-
lág kulturális, gazdasági, tudományos nagy-
hatalma. De Trianon szellemét idézik azok is, 
akik a 2004-es népszavazáson megtagadták 
nemzetünket, a határainkon túl élő több mil-
lió magyar embert. Ez az a bűn, ami mind-
örökre beleégett a magyar politikai baloldal 
egyre fogyatkozó lelkébe, és amit a nemzet-
ben gondolkodó magyar emberek sohasem 
felejtenek el – húzta alá Szabó Péter. A meg-
emlékezést koszorúzással zárták. 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István
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Kopjafát állítottak a hősök napján

Megemlékezés volt Dunakömlődön

Kopfaját avattak Dunaköm-
lődön a hősök napján, május 
utolsó vasárnapján. Ekkor em-
lékezünk azokra a magyar ka-
tonákra és civilekre, akik az 
életüket áldozták Magyaror-
szágért. A Bárdos Zoltán ado-
mányaként, az első világhábo-
rús emlékmű mellett állított 
kopjafa az 1914 és 1945 közötti 
háborúkban elesett magyar ka-
tonáknak állít emléket, de utal 
a családok által átélt nehézsé-
gekre is.
Bárdos Zoltán elmondta, hogy 
édesanyja dunakömlődi, anyai 
nagypapája a második világhá-
borúban esett el, a nagymama – 
hihetetlen nehézségek között – 
egyedül nevelte gyermekeit.
Az eseményen Szabó Péter 
polgármester beszédében azt 
mondta, hogy különösen nagy 
érték ez a kopjafa, amely mos-

tantól a maga puszta létével em-
lékezteti a dunakömlődieket és 
minden idelátogatót hőseink-
re. – A Kárpát-medence ma-
gyar hőseire és a dunakömlődi 
hősökre is, azokra, akik létük-

kel, életükkel, csendes munká-
jukkal Dunakömlődöt építették 
Mária Terézia korától a 20. szá-
zadig, de tettükkel a történelem 
egy pillanatában nemzetünk 
számára egyetemes hősökké 

váltak a világháborúk, forra-
dalmak vagy a kommunizmus 
idején – fogalmazott. Kiemel-
te, hogy ez a kopjafa kötelez 
bennünket arra, hogy komo-
lyan vegyük múltunkat, törté-
nelmünket, nemzeti hagyomá-
nyainkat és értékeinket, mivel 
ezekért hőseink vére is folyt. 
– De emlékeztet arra is, hogy 
ne engedjünk vissza többé a 
hatalomba olyanokat, akik-
nek semmit sem jelent a nem-
zet szuverenitása, a haza önzet-
len szolgálata, vagyis azoknak a 
hősöknek cselekedetei, akikről 
a mai ünnep és itt helyben ez a 
kopjafa szól – húzta alá.
A kopjafát a Szent Imre katoli-
kus templomban tartott szent-
misét követően avatták fel, 
majd koszorúztak a megemlé-
kezők. 

-kgy-

– Ne vegyétek el az ember meghitt ottho-
nát! Ne kelljen elhagynia édes hazáját! A ha-
zát, mely jövővel biztatott, melyben mind-
nyájunk bölcsője ringatott! – Ez az Elisabeth 
Neuberger-Schneidertől való idézet olvas-
ható a dunakömlődi kitelepítési emlékmű-
vön, ahol megemlékezést tartottak a paksi 
és a dunakömlődi németek kitelepítésének 
75. évfordulója alkalmából. A Paksi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, leszármazot-
tak, hozzátartozók, civil szervezetek tagjai 
helyezték el az emlékezés virágait.

A magyarországi németek elhurcolásának 
emléknapja január 19., a dunakömlődiek és a 
paksiak számára azonban 1946. május 28. és 
29. fontos dátumok, hiszen ekkor indultak el 
a vonatok: a dunakömlődi lakosság 98 száza-
lékát, és az adatok szerint Paksról 15 főt elhur-
coltak Németországba, de mellettük több száz 
embert említenek úgy a statisztikák, hogy el-
költözött, holott többségében az elhurcoltak-
hoz hasonlóan kidobták őket az otthonukból, 
elvették a vagyonukat. 1947-ben Paksról és 
környékéről további 115 embert vittek el.

A Vass György tervei alapján elkészült emlék-
mű három keresztformába állított alakot szim-
bolizál. A hármas kereszt szakrális jelképként 
a szentháromságot, míg világi jelentésében az 
elhurcolt és az itt maradt magyarországi né-
metek közösségét jelképezi a közös haza össze-
tartó ereje alatt. De jelképezi a kitelepített sváb 
családokat is, mert jellemző volt, hogy anya 
két gyermekkel ment, ugyanis az apa vagy ha-
difogságban volt, vagy elhurcolták málenkij 
robotra az egykori Szovjetunióba.                     

-gy-

Fotó: TelePaks
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Tolna megyei értéktárban a paksi siller

Látogatószobát adtak át az otthonban

A koronavírus-járvány miatt, 
hosszú szünet után, májusban 
ültek újra össze a Tolna Me-
gyei Értéktár Bizottság tagjai, 
hogy megvitassák a beérkezett 
ötvennyolc javaslatot, amelyek-
ből tízet diákok készítettek a 
Kincses Tolna Megye Értékve-
télkedőre. A bizottság négy ka-
tegóriában összesen huszonhá-
rom értékkel növelte a megyei 
értékek számát, közöttük az ag-
rár- és élelmiszergazdaság kate-
góriában került az értéktárba a 
paksi siller, közölte a bizottság. 
Mint írták, a sillerbor nem egy 
szőlőfajtára utal, hiszen siller 
szőlő nem létezik, hanem egy 
színtartományt jelent. A siller-

bor színe sötét rózsaszín, törté-
nete több száz évre nyúlik visz-
sza. Egykor vegyes szüretelés-
sel szedték hozzá a szőlőt, azaz 
egy puttonyba rakták a vörös 
és a fehér fürtöket. A mai sil-
lerbor csakis kékszőlőből ké-
szülhet, kivéve a paksi sillert, 
amelynél a hagyományőrzés ér-
dekében megengedett a régi re-
cept szerinti elkészítés. A pak-
si siller értéktári felterjesztését 
a TMSZC I. István Szakképző 
Iskola diákjai készítették, taná-
ruk, Feilné Balogh Klára veze-
tésével és a paksi Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesüle-
tének támogatásával.                                                                      

-kgy-

Látogatószobát alakítottak ki és 
adtak át a Paksi Életfa Idősek 
Otthonában. Az igény a koro-
navírus-járvány kapcsán merült 
fel, hogy biztosítani tudják a la-
kók és hozzátartozóik kapcso-
lattartását. A látogatószobát egy 
raktárhelyiségből alakították ki, 
az átalakítás költségeit az önkor-
mányzat biztosította. A kivitele-
zők rövid határidővel elvégezték 

a munkát, a helyiségben üvegfal 
választja el egymástól a látoga-
tókat és a bent lakókat, és mik-
rofonos kihangosító is rendelke-
zésre áll. 
– A látogatószobát jelenleg a vé-
dettségi igazolvánnyal nem ren-
delkező látogatók használhatják. 
Igaz, hogy megnyitottunk, de a 
belépésnek fontos feltétele a vé-
dettségi igazolvány a látogatók 

részéről, amivel nem minden-
ki rendelkezik, a látogatószoba 
nekik ad lehetőséget arra, hogy 
mégis személyesen találkozhas-
sanak a szeretteikkel nyugodt, 
kulturált körülmények között – 
mondta Ferenczi Ildikó intéz-
ményvezető, aki arról is tájékoz-
tatott, hogy az intézményben 
dolgozók átoltottsága 92 száza-
lékos, a lakóknak pedig 95 szá-

zaléka van beoltva Covi–19 el-
len.
A látogatószoba kültérről nyíló 
részében egyszerre ketten tartóz-
kodhatnak. A látogatókat 11-től 
19 óráig tudják fogadni, előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges, a 
maszkviselés és a kézfertőtlení-
tés kötelező. Minden látogatás 
után fertőtlenítik a látogatók fe-
lőli részt, illetve heti rendszeres-
séggel a korábban kapott ózon-
generátorral a helyiség mindkét 
oldalát.
Szabó Péter polgármester azt 
mondta, hogy bár lecsengőben 
van a járvány harmadik hulláma, 
a személyes kapcsolattartás érde-
kében fontos a látogatószoba, jó 
ötlet volt, és örül, hogy meg tud-
ták valósítani. Hozzátette, hogy 
a koronavírus-járvány kapcsán 
folyamatosan kiemelt �gyelmet 
fordított az önkormányzat az 
idősek otthonára, fenntartóként 
számos intézkedést hoztak az in-
tézményben folyó munka segí-
tésére, a munkatársak és a lakók 
egészségének védelme érdeké-
ben. A látogatószoba a jövőben is 
hasznos lehet, ha bármilyen jár-
ványügyi okból le kell zárni az 
intézményt.

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív
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Megnyitották a paksi strand-
fürdőt az idei szezonra

Az Atom téren is nézhetik a futball-Eb-t

Megjelent a 
Paksi Színező
Az idei gyermeknapra Paks Vá-
ros Önkormányzata még nem 
szervezhetett kellő biztonsággal 
nagy rendezvényt, ám így is ké-
szült meglepetéssel: megjelent 
az első Paksi Színező füzet. Kü-
lönlegessége, hogy mandalatech-
nikával készült rajzokat tartal-
maz, a geometrikus motívumok 
kedvelt helyszíneket, a gyerme-
kek számára emlékezetes �gu-
rákat, állatokat ábrázolnak. A ti-
zenkét oldalas színező borítóján 
és egyik oldalán Paks város lo-
gójának jellegzetes levélformá-
ja látható apró díszítőelemek sű-
rűjében. Kiszínezhetők a Sárgö-
dör tér présházai és tulipánjai, a 
Lussoniumhoz vezető levendu-
lasövény, az Atom téri Paks be-
tűk háttérben a kisvasúttal, vagy 
éppen a Szentlélek-templom tor-
nyai a virágzó cseresznyefák öle-
lésében. A Paksi Színező füzet-
tel játszva és szórakozva fedez-
hetik fel a gyerekek városunkat, 
miközben izgalmas alkotásokat 
hoznak létre. A Paksi Színező és 
sok más városmarketing kiad-
vány és termék elérhető a Tourist 
Info Irodában (Szent István tér 
14/C.).                                                -gy-

A Mezőföldvíz K�. a június 1-i 
nyitásra elvégezte a beüzeme-
léshez szükséges munkálato-
kat: a tisztasági festést, a szivaty-
tyúk karbantartását és üzembe 
helyezését, a zöldfelület-rende-
zést, a strandfocipályák rend-
betételét, a medencék takarítá-
sát, az automata locsolórendszer 
beüzemelését, valamint gondos-
kodtak az internet elérhetőség-
ről – tájékoztatott Kovács Ist-
ván. A Mezőföldvíz K�. ügyve-
zetőjétől azt is megtudtuk, hogy 
a strand nyitvatartásában nincs 
változás. Úszójeggyel 6 és 8 óra 
között, napijeggyel 9 és 20 óra 
között várják a strandolókat. 
A jegy- és bérletárakkal kapcso-
latban azt mondta az ügyvezető, 
hogy a korábbi évekhez képest 
minimális emelkedésre számít-
hatnak a lakosok. Az úszójegy 
egységesen mindenkinek ötszáz 
forintba kerül, de van tíz alka-
lomra szóló felnőtt, valamint ta-
nuló/nyugdíjas úszóbérlet. 
– A  létesítmény a jelenleg ér-
vényben lévő szabályozás sze-
rint látogatható, tehát a felnőt-
tek védettségi igazolvánnyal 

léphetnek be a fürdőhely terüle-
tére, a 18 év alattiak pedig csak 
védettségi igazolvánnyal vagy 
azzal rendelkező felnőtt kísére-
tében. Létszámkorlátozás nincs, 
az üzemeltetési engedélyben 
szereplő maximális létszámmal 
működhet a strand – húzta alá 
Kovács István ügyvezető, aki azt 
is elmondta, hogy a beléptetés-
kor mindenki kap egy általános 

tájékoztatót, amiben a strandlá-
togatás általános higiéniás sza-
bályain túl felhívják a látogatók 
�gyelmét a megfelelő távolság 
betartására és az ivókutak hasz-
nálatának módjára. Programok-
nak és rendezvényeknek is sze-
retne helyet biztosítani a strand 
üzemeltetője, ennek részleteiről 
később adnak tájékoztatást.                                             

-wph-

Közösen szurkolhatnak az ér-
deklődők Magyarországnak a 
labdarúgó-Európa-bajnokság 
ideje alatt az Atom téren. A ter-
vek szerint a területen egy 500 
fő befogadására alkalmas sá-
torban, nagy kivetítőn tekint-
hetők meg a mérkőzések. Júni-
us 11. és július 11. között min-
den Eb-összecsapást vetítenek. 
A belépéshez nem szükséges 
védettségi igazolvány. – Az el-
múlt időszakban megújult az 
Atom tér, ahol minden lehe-
tőség adott arra, hogy együtt 
szurkoljunk Magyarországnak 
az Eb-n. Azért is unikális szá-
munkra a kontinenstorna, mert 
Hahn János a válogatott tag-

ja, aki így a Paksi FC-t és pak-
siakat is képviseli majd a mecs-
cseken – mondta Szabó Péter, 
Paks polgármestere. A szerve-
zési feladatokat a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ munka-
társai végzik. A látogatókat sör-
padokkal, büfével és a tervek 
szerint különböző kísérőprog-
ramokkal várják. Asztalfogla-
lásra nincs lehetőség, a belépés 
érkezési sorrendben történik, 
díjmentesen. – A sátor közép-
pontjában egy 15 méteres ledfal 
lesz, a teljesen zárt helyen kö-
rülbelül 350 főt tudunk majd 
leültetni, az alkalmakat mode-
rátor vezeti – tette hozzá Már-
kus Zalán, a kulturális központ 

ügyvezető igazgatója, aki a ma-
gyar meccseken Hahn János 
személye miatt is teltházra szá-
mít. A rendezvénnyel kapcso-

latban minden információ elér-
hető a csengey.hu honlapon és  
a kulturális központ Facebook-
oldalán.                     Faller Gábor 

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Babai István/archív
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Változások az egészségügyi ellátásban

Elkészült az ürgemezei tó hídja

– Nem lehet elégszer megköszönni az egész-
ségügyben dolgozóknak az elmúlt időszak-
ban tanúsított hozzáállásukat, munkájukat. 
A járvány harmadik hulláma leküzdésének 
sikere az ő sikerük is – mondta Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere sajtótájékoztatón, 
amit dr. Bodnár Imrével, a Paksi Gyógyá-
szati Központ főigazgatójával tartottak a vá-
rosházán. Azt is elmondta, hogy Pakson az 
átoltottság ötven százalék fölötti, és orszá-
gosan egyedülálló, hogy önálló rendelőin-
tézetként a gyógyászati központban hét-
végenként és ünnepnapokon, több oltó-
ponton fogadták az oltásra jelentkezőket.   

Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Köz-
pont főigazgatója arról beszélt, hogy a jár-
ványhelyzet alakulásának és az oltási fel-
adatok csökkenésének eredményeként már 
nincs szükség arra, hogy a rendelőintézet-
ben folytassák az oltási tevékenységet, így 
ezen a héten még kioltják a második körös 
vakcinákat, ám újabb regisztráltakat már 
nem fogadnak. – Ezután a háziorvosoknál 
vagy a kórházi oltópontokon kaphatják meg 
az oltást a jelentkezők. Ez lehetővé teszi, 
hogy a gyógyászati központban eddig szü-
netelő vagy korlátozottan működő ellátások 
újrainduljanak. A héten elindult az egyna-

pos sebészet, ahol a központ szakrendelései-
ről beutalt betegeket operálják. A várólista 
eddig sem volt hosszú, és várhatóan most 
sem lesz az – tájékoztatott a főigazgató. Az 
egynapos sebészeti ellátás igénybevételé-
hez védettségi igazolvánnyal vagy 48 óránál 
nem régebbi negatív PCR-teszttel kell ren-
delkezni, amelyhez a mintát az egynapos se-
bészeten le is veszik. A műtét reggelén még 
egy gyorstesztet végeznek a betegen. Újrain-
dul a gyógyfürdő is, erről is szó volt a sajtó-
tájékoztatón. Elvégezték a karbantartásokat, 
lezajlottak a fertőtlenítési, mintavételi eljárá-
sok. A fürdőgyógyászati ellátások újraindí-
tásának várható ideje július 5-e. Dr. Bodnár 
Imre a 2-es számú gyermekkörzetet érin-
tő változásokról is beszélt. – Dr. Bátai Má-
ria körzetét jelenleg dr. Győri Gábor látja el. 
A gyermekorvos Szekszárdon dolgozik fő-
állásban, jogszabályváltozások miatt a ren-
delési ideje megemelkedett, így Pakson rö-
videbb ideig tudja fogadni a betegeket. Dr. 
Győri Gábor a jövőben úgy tudja vállalni a 
munkát, ha a 2-es körzet ellátása a Deák Fe-
renc utcában folytatódik, ezért átmenetileg, 
június 16-tól ott várja a kettes körzet bete-
geit – összegzett a főigazgató, aki felhívta a 
�gyelmet arra, hogy a gyógyászati központ 
honlapja megújult, és arra is, hogy mivel az 
előjegyzés rendszere bevált, ezért a további-
akban is időpontkérést követően lehet men-
ni a beutalóköteles és a nem beutalóköteles 
ellátásokra egyaránt.                                     -se-

Ugyan még kordonokkal van el-
kerítve, de rövidesen birtokba 
vehetik a kirándulók az ürgeme-
zei tó felett átívelő új fahidat, a 
műszaki átadás-átvétel megkez-
dődött. – A híd építése tavaly 
októberben indult, ekkor adtuk 
be az engedélykérelmet a Tol-
na Megyei Kormányhivatalhoz. 
Az építmény annyiban hasonlít 
a Duna-hidakhoz, hogy nagy-
ságrendileg ugyanolyan enge-
délyezési eljárás kell hozzá, ezért 
is kellett sokat várni arra, hogy 
elkészüljön – tájékoztatott Sza-
bó Péter polgármester. Az előző 
híd 1997-ben épült, a csak fából 
készült szerkezet pillérei vízben 
álltak, a műtárgy nem bírta az 
időjárás viszontagságait, és el-

nye acélvázból készült, tölgy-
fa borítást kapott, amelyre mo-
tívumokat is faragtak – mondta 
Szabó Péter. A híd fesztávja ti-
zennyolc méter, a szélessége két 
méter, a teherbírása hét tonna. 
A kivitelezést a Partner K�. szak-
emberei végezték, a megvalósí-
táshoz szükséges forrást az ön-
kormányzat biztosította, a teljes 
költség mintegy bruttó 20 mil-
lió forint volt. – A kivitelező és a 
tervező szerint is időtálló az épít-
mény. Nyilván a tölgyfa borítást, 
ha kell, cserélni lehet, de nem kell 
elbontani az egész hidat, mint az 
előzőt, ez az acélszerkezet száz 
évig itt áll majd – összegzett Paks 
polgármestere.                                                    

Faller Gábor

korhadt, balesetveszélyessé vált. 
A korábbi hidat elbontották, és 
vadonatújat építettek a helyére. 
– Ennek a hídnak a tartószerke-

zete már nem a vízben van, ha-
nem kétoldalt vasbeton szerkeze-
ten nyugszik, a pilléreket ezekre 
ültették. A híd teljes felépítmé-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Paksi építésügyi kisokos 
Helyi védelem és a védett értékek megőr-
zésének támogatása
Cikksorozatunkban eddig ismer-
tettük a településkép szempont-
jából meghatározó karakterek-
re vonatkozó követelményeket, 
de nem esett még szó az adott ka-
rakteren belül különösen magas 
értéket képviselő építészeti ele-
mekről. A bevezető cikkben em-
lítettük már, hogy az építésügy a 
rendszerváltás után szemléletbeli 
változáson ment át. 1997-ben, az 
új építési törvény megalkotásakor 
előtérbe került az épített környe-
zet, a helyi építészeti értékek vé-
delme, és megteremtették az ön-
kormányzatok számára a lehető-
séget az országos védelem mellett, 
a helyi sajátosságok �gyelembe-
vételével, a település arculatában 
meghatározó, különleges oltal-
mat igénylő értékek helyi védel-
mére, az ezzel kapcsolatos szabá-
lyok megalkotására. A  település-
képi törvény rendelkezett arról, 
hogy a helyi védelemmel kapcso-
latos előírásokat a településkép 
védelméről szóló önkormányza-
ti rendeletben (TKR) kell megha-
tározni. Paks Város Önkormány-
zata – előremutató szellemiségé-
nek köszönhetően – már 1996-tól 
rendelkezett az épített értékek vé-
delméről szóló rendelettel, így a 
védett értékek listája és a szabá-
lyozási elemek egy felülvizsgálat 
és aktualizálás után átkerültek a 
TKR-be. A védelem célja lehet tör-
ténetileg kialakult sajátos térszer-
kezet, jellemző területfelhasználás 
vagy beépítési forma megőrzése 
egy adott területen. Ekkor terü-
leti védelemről beszélünk. Helyi 
területi védelem alatt áll a törté-
nelmi városközpont, a Fehérvá-
ri úti pincesor, az Ősz utcai pin-
cesor, a Sárgödör téri pincesor, a 
Bartók Béla és a Béke utcák kö-
zötti présházsor, Dunakömlőd te-
lepülésközpontja, a Hegy utca lát-
képe és Dunakömlőd látképe a 
Bottyán-hegyről. A TKR 3. mel-

léklete felsorolja az egyes védett 
területeken lévő helyrajzi szá-
mokat, lehatárolásukat a helyi 
építési szabályzat tartalmazza. 
A helyi védelem másik fajtája az 
egyedi védelem, mely kiterjed-
het egész épületre, építményre, 
építményrészre, anyaghasználat-
ra, tömegformálásra, homlok-
zati kialakításra, közterületi tér-
alakításra, közkertre, közparkra, 
szoborra, képzőművészeti alko-
tásra, az ezekhez kapcsolódóan 
érintett földrészlet egészére vagy 
annak egy részére. A helyi véde-
lem az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre került, tényleges tar-
talma az értékvizsgálatból ismer-
hető meg, melyről érdemes tájé-
kozódni a hivatal városfejlesztési 
vagy műszaki hatósági csoport-
jánál. A védett értékekre vonatko-
zóan a legszigorúbbak a település-
képi követelmények és a karban-
tartásra, megőrzésre vonatkozó 
kötelezettségek, melyek az átla-
gosnál lényegesen nagyobb terhet 
rónak az érték tulajdonosára. Mi-
vel ezek megőrzése az egész kö-
zösség érdeke, az önkormányzat 

támogatási és ösztönzőrendszert 
hozott létre, mellyel anyagi hoz-
zájárulást nyújt a többletkölt-
ségek fedezéséhez. A  támoga-
tás lehet vissza nem térítendő 
támogatás vagy kamatmentes 
kölcsön. Mértéke függ a védett-
ség fokától, és kétmillió forint-
tól négymillió forintig terjedhet, 
de nem haladhatja meg a támo-
gatás szempontjából �gyelem-
be vehető munkák értékének 50 
százalékát. Támogatás pályáza-
ti úton nyerhető, az erre szánt 
keretösszeget az önkormány-
zat minden évben a költségve-
tési rendeletben állapítja meg. 
A  pályázati felhívást az első fél-
évben március 31-ig kell közzé 
tenni, a beadási határidő május 
31. Ha marad a keretösszegből, 
akkor szeptember 30-ig ismét ki 
kell írni a pályázatot, ekkor a be-
nyújtás határideje október 31. Az 
odaítélt támogatásra megállapo-
dást kell kötni az önkormányzat-
tal. A  visszatérítendő támogatást 
a megállapodás megkötésekor az 
önkormányzat azonnal folyósít-
ja a pályázónak, a vissza nem térí-

tendő támogatást pedig a támoga-
tott munka befejezése után kapja 
meg a nyertes pályázó. A  pályá-
zat benyújtásának feltétele a saját 
erő vállalása. Kamatmentes köl-
csön esetében az önkormányzat 
a vissza�zetés időpontjáig jelzá-
logjogot jegyeztet be az ingatlan-
nyilvántartásba a kölcsön ösz-
szegének erejéig. Az elmúlt évti-
zedekben számtalan épület újult 
meg a támogatás igénybevéte-
lével. Cikkünk megjelenésekor 
az első félévi pályázat benyújtá-
sának határideje már lejárt, de a 
második félévi kiírásig van idő a 
felkészülésre. Az érdeklődők tá-
jékozódjanak a pályázati feltéte-
lekről a város honlapján megta-
lálható településképi rendeletből, 
vagy érdeklődjenek a részletekről 
a polgármesteri hivatal városfej-
lesztési csoportjánál.
Sorozatunk következő részé-
ben kényesebb témáról lesz szó, 
mégpedig a településképet érin-
tő munkálatokkal kapcsolatos, az 
építtetőket terhelő kötelezettsé-
gekről, eljárásokról.                              

Vassné Skerlanitz Katalin

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Vizitben a tüdőgyógyászaton 
Ha tüdőgyógyászatról van szó, 
sokaknak még mindig a tbc 
(tüdőgümőkór) jut eszébe, pe-
dig ez már ritkaság. Manapság 
a tartós légúti szűkülettel járó 
betegségek – mint a tüdőaszt-
ma, COPD –, valamint a tü-
dődaganatok korai felfedezése 
és gondozói ellátása jelenti a fő 
feladatot. A Paksi Gyógyászati 
Központ tüdőgyógyászati szak-
rendelésén dr. Auth Péter főor-
vos fogadja a betegeket péntek 
kivételével minden hétköznap, 
beutalóval és előjegyzéssel, ami 
alól csak a sürgős esetek képez-
nek kivételt. 
Auth doktor elmondta, hogy 
az új típusú koronavírus okoz-
ta járvány korai időszakában a 
szakrendelésen történő meg-
jelenés helyett a telefonos be-
tegirányítás vette át a szerepet, 
amire korábban nem volt pél-
da, de viszonylag jól tudták me-
nedzselni a helyzetet. Most már 
ismét a személyes orvos-beteg 
találkozás a jellemző a szakren-
delésen, ahol az ellátásra jelent-
kezők között megjelentek im-
már a Covid–19 fertőzésen át-
esett betegek. Bár folyamatosan 

új információk jelennek meg a 
betegség rövid és hosszú távú 
hatásairól, azt már jó ideje tud-
juk, hogy a heveny betegség tü-
neteinek súlyosságától, a beteg 
életkorától, aktuális egészségi ál-
lapottól függetlenül is kialakul-
hat a tüdőt és/vagy egyéb szer-
veket is érintő szövődmény. 
Ezért, ha valaki nehézlégzést, 
mellkasi fájdalmat, elhúzódó 
köhögést, alvászavart, krónikus 
fáradtságot tapasztal, forduljon 

háziorvosához, aki post-Covid 
syndroma gyanúja esetén tüdő-
gyógyászati vagy az egyéb érin-
tett szervnek megfelelő szakren-
delésre utalhatja panaszainak 
tisztázására. 
A már gondozásba vett betegek 
ismerik a szakrendelést. Az új 
pácienst kikérdezik ismert be-
tegségeiről, gyógyszerszedési 
szokásairól, panaszairól, majd 
a �zikális vizsgálat után az or-
vos meghatározza, milyen to-

vábbi vizsgálatokra van szük-
ség. Elrendelhet többek között 
labor-, röntgen-, CT-, légzés-
funkció-vizsgálatot, oxigéntelí-
tettség-mérést, hatperces járás-
távolság-mérést, ami a terhel-
hetőségről ad felvilágosítást. Az 
eredmények alapján határoz-
za meg a további teendőket. Ha 
valakit gondozásba vesznek, az 
állapotától és társbetegségei-
től függően évente, fél- vagy ne-
gyedévente kell megjelennie, de 
lehet akár havonkénti is a kont-
roll. Idős vagy gyenge állapo-
tú páciens esetén célszerű, hogy 
jöjjön vele kísérőként családtag. 
A főorvos arra is felhívta a �-
gyelmet, hogy a légúti betegsé-
gek esetében alkalmazott gyógy-
szeres kezelés döntően inhalatív, 
azaz gyógyszerbelégzésen ala-
puló terápia, amelynek nagy 
előnye, hogy a tabletta bevételén 
alapuló kezeléshez képest sok-
kal kevesebb a mellékhatás, de 
a betegnek hibátlanul kell tud-
nia használni a belégzőeszkö-
zöket a jó terápiás eredmény ér-
dekében. A dohányzás elhagyá-
sa lényeges, mert fontos kóroki 
tényező. A jelentős túlsúly is le-
het a nehézlégzés oka. Ha a pá-
ciens kellően együttműködő, a 
gyógyászati központban dieteti-
kus és gyógytornász is segítheti 
a megfelelő testsúly elérésében. 
Dr. Auth Péter 2017. március 
1-je óta dolgozik a paksi szak-
rendelésen. A Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen végzett 1991-
ben, majd Szekszárdon a Me-
gyei Kórház Tüdőgyógyászati 
Osztályán kezdett dolgozni, ké-
sőbb onkológiai szakvizsgát is 
tett, és az Onkológiai Osztályon 
folytatta pályafutását. Kiemel-
te, hogy a paksi tüdőgyógyászati 
szakrendelésen jó az eszközellá-
tottság, a személyzet képzettsé-
ge, hozzáállása kitűnő. Az asz-
szisztenciát Horváthné Kajá-
ri Erika diplomás ápoló, Botár 
Amelita ápoló és Bolláné Hege-
düs Zsuzsanna tüdőbeteg-szak-
gondozó alkotják.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc/korábbi felvételek
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Instruktorok képzése kezdődik 
a Paks II. projektben
Az engedélyezési szakaszból 
rövidesen létesítési ciklusba 
lép a Paks II. beruházás. Ez-
zel együtt megkezdődik a fel-
készülés az üzemeltetésre. Az 
üzemeltetői személyzet kivá-
lasztásával, képzésével kapcso-
latos munka keretében zajlik a 
képzést végző instruktorok ki-
választása is – vázolta Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója.

A Paks II. Zrt. 2022. őszi belé-
péssel az új blokkok üzemelte-
tő személyzetéhez kapcsolódó 
képzési és felkészítési feladatok 
ellátására új kollégákat keres.
A társaság 2020 júniusában 
nyújtotta be a létesítési enge-
dély iránti kérelmet a hatóság-
hoz. Az Országos Atomenergia 
Hivatalnak a bírálatra 12 hónap 
áll rendelkezésére, amit a vonat-
kozó szabályokkal összhangban 
három hónappal meghosszab-
bított, így ez év szeptemberében 
kaphatja meg a projekt a létesí-
tési engedélyt. – Mérföldkő lesz 
ez a beruházás történetében, hi-
szen az új blokkok létesítésének 
szakaszába lépünk. Ezzel együtt 
már az üzemeltetésre való felké-
szülést is megkezdjük – fogal-
mazott Mittler István.
A Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója megjegyezte, a szak-
mán kívüliek számára meglepő 
lehet, hogy már az engedélyezés 
fázisában zajlik az üzemeltetői 
személyzet kiválasztásával, kép-
zésével kapcsolatos munka. Ám, 

mint mondta, ez hosszú folya-
mat, időben el kell kezdeni, an-
nak érdekében, hogy a személy-
zet minden tagja a helyén legyen 
az indítás pillanatában.
Az új blokkokat több száz fős üze-
meltetői személyzet fogja mű- 
ködtetni. Számukra a gyakorla-
ti képzést az orosz fővállalkozó 
szakemberei tartják, az elméleti 
képzést pedig szakterület-instruk- 
torok. Ezeknek az instruktorok-
nak a képzését már a létesítési 
szakasz elején meg kell kezde-
ni. Ennek érdekében 2022–2023 
folyamán több tucat szakterü-

let-instruktor felvételét tervezi a 
Paks II. Zrt.
– Az ő feladatuk lesz majd a 
technológiai személyzet, azaz 
az üzemeltetők, műszaki támo-
gatók, karbantartók felkészítése, 
„betanítása”. Míg ők az elméleti 
képzéseket tartják, addig a gya-
korlati képzést orosz szakembe-
rek irányítják majd – részletezte 
Mittler István. Elmondta, hogy 
mivel a leendő instruktorokra 
több hónapos tanulás vár, már 
most várják a jelentkezőket.
Az instruktorok a nukleáris és 
szakmai alapismereteket a két 

társaság közötti együttműködés 
jóvoltából a paksi atomerőmű-
ben szerezhetik meg, ez maxi-
mum 18 hónapig tart. Ezt köve-
tően Oroszországban, a Paks II. 
Atomerőmű referenciablokkján 
sajátítják el az új VVER–1200 
blokkokkal kapcsolatos isme-
reteket munkakörtől függően 
6-10 hónap alatt.
– Már most várjuk mindazok 
jelentkezését, akik szívesen ké-
pezik magukat akár külföldön 
is, akik úgy gondolják, jó érzé-
kük van ahhoz, hogy tudásukat 
másoknak átadják – emelte ki a 
kommunikációs igazgató. Fel-
hívta a �gyelmet arra, hogy tájé-
kozódni és jelentkezni a paks2.
hu karrieroldalán lehet. – A be-
érkezett pályázati anyagokat fo-
lyamatosan értékeljük, a jelent-
kezőkkel 2021 szeptemberétől 
vesszük fel a kapcsolatot, ek-
kor kezdődik a leendő instruk-
torok kiválasztása – tette hozzá 
Mittler István.                             (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Jó napot, mi újság?

Hirczi Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Műszaki területen kezdte a pá-
lyafutását, de lassan húsz éve 
a szőlő- és bortermelés Hirczi 
Ferenc hivatása. Legjobban a 
szőlőben érzi magát, ahol is-
meretlen jelenség a stressz. 

A szekszárdi Rózsa Ferenc Szak-
középiskola elvégzése után mű-
szaki főiskolán szerzett diplo-
mát, és egészen 2003-ig műsza-
ki területen is dolgozott Hirczi 
Ferenc, akkor azonban őster-
melő lett, és azóta a mezőgaz-
daság, egészen pontosan a sző-
lő- és bortermelés a kenyérke-
reső foglalkozása. – Dolgoztam 
az atomerőműben alkalmazott-
ként, voltam vállalkozó, tisztes-
séggel elvégeztem a munkámat, 
de az én világom ez – mondja. 
A szőlő- és bortermelés csínját-
bínját elsősorban gyakorlatban 
sajátította el, de OKJ-s techni-
kusi végzettséget is szerzett.
Napjainkban nyolc hektárnyi 
területen termel szőlőt, ami – 
ahogy nevetve megjegyzi – az 

éhenhaláshoz sok, de a meggaz-
dagodáshoz kevés. Ami viszont 
ennél sokkal fontosabb számára: 
a szőlőben remekül érzi magát. 
A stressz azóta szinte ismeret-
len fogalom számára, ami nem 
jelenti azt, hogy szüret idején 
ne uralkodna el rajta némi izga-
lom, hiszen jó ütemezés, elegen-
dő ember kell, hogy időben lá-
dákba kerüljön a termés. A bor 
minősége javarészt a szőlőn, an-
nak gondozásán múlik, rossz ter-
mésből nem lehet minőségi bort 
készíteni, legyen valaki bármi-
lyen jó szakember, vallja. – Elha-
tároztam, hogy egyszer leírom, 
hogy milyen műveleteket kell el-
végezni, amíg a pohárba kerül a 
bor – jegyzi meg, utalva rá, hogy 
a telepítéstől a palackozásig mi-
lyen sokrétű ez a munka. Ezek 
közül a kedvence a metszés, amit 
már november, december táján 
elkezd. 
Szülei, sőt nagyszülei is művel-
tek szőlőt. Más volt a technoló-
gia, a módszer, talán kevesebb 

a minőségtudatosság, de akkor 
is születtek �nom borok. Hogy 
másról ne beszéljünk, a lakodal-
mában még merőkanállal is it-
ták a vendégek, olyan jó volt az 
akkori évjárat. Feleségével, Ju-
dittal 1988-ban kötöttek házas-
ságot, a következő évben szü-
letett Judit lányuk, aki közgaz-
dász, és férjével, illetve kétéves 
kislányukkal Budapesten élnek. 
Kisebbik lányuk, Andrea azon-
ban agrárdiplomát szerzett, és 
édesapja mellett a szőlészetben 
dolgozik. – Mindig mondom, 
hogy inkább az adminisztra-
tív teendőkkel foglalkozzon, de 
ő is inkább kint szeret lenni a 
természetben – mondja Ferenc, 
akinek láthatóan örömet okoz, 
hogy lesz, aki továbbviszi a kis 
gazdaságot. Éppen ezért fejlesz-
tésbe kezd. Tervezi, hogy egy kis 
feldolgozót épít, többféle bort 
készít majd, és nagyobb meny-
nyiséget palackoz, mert kis té-
tellel nem lehet pozíciót szerez-
ni a piacon. 

Habár a pro�lja inkább a szőlő, 
természetesen borokat is készít, 
fehéret, vöröset, rozét és per-
sze sillert is. A Város bora címet 
kétszer is elnyerte, 2011-ben vö-
rös-, néhány évvel később fehér-
boros kategóriában, ami termé-
szetesen büszkeséggel tölti el. 
Mint megjegyzi, a bor nem lehet 
mindig ugyanolyan minőségű, 
hiszen minden évjárat más, a 
szőlő mindig másképp „viselke-
dik”, de éppen ez benne a szép. 
Szívesen bírál, és saját borait is 
megméreti, mert fontosnak tart-
ja a visszajelzést. Amúgy szerin-
te háromféle bor van, az ihatat-
lan, az iható és az élvezhető…
Tagja a Sárgödör téri Présháztu-
lajdonosok Egyesületének, mert 
fontos számára, hogy olyan kö-
zösségekhez tartozzon, ahol ha-
sonló az érdeklődési kör és az 
értékrend, lehet tapasztalatot 
cserélni. Több társadalmi el-
foglaltság mellett az evangéli-
kus egyház felügyelője, a gyü-
lekezet kórusának tagja, és az 
alapításának ötödik évfordu-
lóját ünneplő Siller Nótakör-
ben is énekel. A kettő merőben 
más persze, de egyaránt örömet 
okoz neki, és reményei szerint 
a hallgatóságnak is. Mint mo-
solyogva elárulja, munka köz-
ben, sőt otthon is szokott éne-
kelni és fütyülni. Nem rejti véka 
alá, hogy jól érzi magát a bőré-
ben. Azt sem panaszként jegyzi 
meg, hogy júniusban, júliusban 
az ő szakmájában gondolni sem 
lehet a nyaralásra. Alkalman-
ként meglátogatják a lányáékat 
Budapesten, színházba és egyéb 
programokra is el-elmennek, 
meg évente kétszer Somlóra a 
barátokkal kikapcsolódni, de 
valójában nem vágyik el Paks-
ról. – Az ember ott tud magá-
nak és a családjának otthont 
teremteni, ahol munkája van. 
Én itt ezt megtaláltam. Szere-
tek Pakson, a családfánk sze-
rint már 1720-ban itt éltek az 
őseim – fogalmaz. Hozzáteszi, 
semmi pénzért el nem menne 
innen. Legfeljebb, ha minden 
Sánc-hegyre vezető utat lezár-
nának, és nem tudna kimenni 
a szőlőbe…

Szabó Vanda
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Mesterségekről első kézből
Strasszer Andrea rádiós műsorvezető

Mozaik

– Hogyan lett rádiós műsorveze-
tő?
– Úgy, mint a legtöbb rádiós. Az 
iskolában javasolta az egyik ta-
nárom, hogy szavaljak, aztán azt 
mondták, ügyesen tudnék konfe-
rálni, majd az egyik rendezvényen 
meglátott a városi televízió akkori 
vezetője, és kijelentette, hogy tele-
vízióznom kellene. Úgyhogy már 
középiskolás diákként külsősként 
dolgoztam a TelePaksnál és nagy-
rendezvényeket konferáltam. Hu-
szonkét éves voltam, amikor apu-
kám, aki akkor a Fortuna Rádió 
(ma Paks FM) egyik tulajdono-
sa volt, elém állt, és azt mondta, 
hogy ha ezeket tudom csinálni, 
akkor rádiózni is tudok.
– Könnyen megszerette a rádió-
zást?
– Én az a fajta színésznő vagyok, 
aki minden szereplés előtt izgul. 
De ha az ember érzi, hogy valami 
megy, akkor felismeri, hogy dol-
ga van vele, így voltam ezzel én is.
– Mi volt a feladata?
– Szakmai és humán vezetőként 
kezdtem a rádióban. Nehéz volt, 
mert nálam tapasztaltabb mun-
katársak vettek körül. Úgy ter-
veztem, hogy nem ülök mikro-
fon mögé, hosszú ideig az egyéb 
feladatok miatt nem is tettem. Az-

tán jött egy olyan időszak, amikor 
kicsit nehezebben ment a szekér, 
több kollégát elveszítettünk, és eb-
ben a helyzetben – tudtam, hogy 
képes vagyok rá – műsorvezető és 
riporter lettem a saját rádiómban. 
Már több mint tíz éve próbálom 
összeegyeztetni az ügyvezető és 
a műsorvezető-riporter státuszai-
mat, ami nem könnyű. Mindket-
tőt szeretem, de a műsorvezetés 
azért közelebb áll a szívemhez.
– Milyen szakmai háttérrel végzi 
ezt a munkát?
– Ha megkérdezik, hogy milyen 
végzettség kell ahhoz, hogy vala-
ki rádiónál dolgozzon, azt vála-
szolom, hogy érettségi. Azt látom 

a szakmában is, hogy a legtöbb 
kollégának nincs kommunikációs 
vagy újságíró végzettsége; adott-
sága van, majd egy idő után ta-
pasztalatra tesz szert. Általános 
műveltség szükséges ahhoz, hogy 
bármihez hozzá tudjon szólni, ri-
portot tudjon készíteni. Viszont 
azok közül, akik kommunikáció 
szakra mennek továbbtanulni, vi-
szonylag kevesen választják ezt a 
hivatást, inkább egyéb, jobban �-
zető kommunikációs területen 
helyezkednek el. Nekem 16 éve-
sen adottságom volt ehhez a hi-
vatáshoz, a kollégáim pedig meg-
tanították, hogyan kell kérdezni, 
vágni vagy akár sminkelni. Ké-

sőbb művelődésszervező diplo-
mát szereztem, de a hivatásom-
nak a rádiózást vallom.
– Milyen adottságok szükségesek 
ehhez a hivatáshoz?
– Kell az érdeklődés, a mérhetet-
len kíváncsiság akár műsorveze-
tőről, akár riporterről van szó. Ha 
valaki nem kíváncsi a körülötte 
levő világra, akkor nem lesz ötle-
te, hogy miről beszéljen a hallga-
tóknak. Fontos, hogy tudja ma-
gát adni és tudjon magából adni. 
A legnehezebb ebben a szakmá-
ban a kitárulkozás, ha olyat mon-
dunk, ami túl sok, és nem áll jól a 
műsorvezetőnek, azt érzi a hallga-
tó. A jó hang, az orgánum is na-
gyon fontos, bár rádiós berkek-
ben manapság azt mondják, hogy 
aki nagyon szépen, csilingelően 
beszél, az vattacukros hangú, ami 
nem feltétlenül előny. Verebes Ist-
vánnál jobban senki nem „ször-
csög”, de annyira kiváló riporter, 
hogy ez a hiba eltörpül mellette. 
Friderikusz Sándor pöszeségéről 
ugyanezt gondolom. Így, ha nincs 
jó orgánum, szép kiejtés, helyet-
te legyen olyan a stílus, a monda-
nivaló, amire azt mondom, hogy 
van benne valami. Helyi rádió 
esetében az is előny, ha valaki itt 
él, ismeri az emberek problémáit.
– A Paks FM családi vállalko-
zás, férjével, dr. Strasszer Tamás-
sal tulajdonosok. Hazaviszik a 
munkát?
– Persze. A gyerekek mindent 
tudnak a rádióról, a Médiatanács-
ról, a beszámolókról és az összes 
kollégám jó és rossz tulajdonsá-
gairól. Most abban a korban van-
nak – 21 és 17 évesek –, hogy bár-
mit dolgoznának, csak azt nem, 
amit a szüleik. A lányunk infor-
matikus-mérnöknek tanul, a �-
unk pedig építészmérnök szeret-
ne lenni. Látják, hogy a média vi-
lága nagyon nehéz, bár népszerű, 
de nem ez a legkeresettebb szak-
ma a világon.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Kétezer gázfizető

Száncsengő

Dobra vert pártház

Hatosztályos képzés indul 
a gimnáziumbanAz első kedvezményes összegű 

be�zetési határidőig, november 
17-ig, 2000 paksi polgár és 23 
cég �zette be a gázhozzájárulás 
összegét. A magánszemélyek-
nek megszabott – a közműfej-
lesztési hozzájárulás 15 százalé-
kával csökkentett – összeget tel-
jes egészében 1740-en �zették 
be. Egy bizonyos összegű kész-
pénzt be�zetett és részlet�zeté-
si kedvezményt kért 19 személy, 
12 havi részlet�zetéssel 190 sze-
mély élt, az OTP-hitel segítsé-
gével 51 fő vezetteti ingatlanjá-
hoz a gázt. […] Előzetes becs-

lés szerint még 300-400 család 
csatlakozik a gázprogramhoz. 
A be�zetendő összeg azonban 
nekik már magasabb tarifával 
„ketyeg”. Akik november 18. és 
december 31-e között csatlakoz-
nak a gázprogramhoz, 90 ezer 
forintot, akik pedig 1996. janu-
ár 1. és február 28-a között csat-
lakoznak, már 110 ezer forintot 
kell �zetniük. A közműfejlesz-
tési támogatás 15 százalékát ad-
dig �zeti vissza a polgármesteri 
hivatal, amíg a jogszabályok le-
hetővé teszik.

1995. december 1. 7. évf. 48. szám

Az elmúlt héten egy vidáman 
csilingelő lovas szán feledtet-
te velünk a város utcáit járva a 
rendkívüli időjárás miatti kis 
és nagy bosszúságainkat. Így a 
nagy hónak egy ember bizto-
san örül Pakson: Hesz János, a 
város egyetlen állategészségügyi 
dolgozója, aki más szóval sin-
tér. A nem mindennapi közle-
kedési eszköz a nem mindenna-
pi Hesz János tulajdona, édesap-
jától örökölte. A szán már több 
mint fél évszázados. A „jármű” 
tulajdonosa szívesen mesélt: ré-

gen, nem az autók világában 
gyakran használták a lovas szánt 
a gazdák a téli közlekedéshez és 
munkához. Mostanában is min-
den télen előkészíti, s ha az idő-
járás kegyes, végighajt a váro-
son saját kedvére és a városlakók 
örömére. […] Hesz Jánost sze-
rencsés embernek mondhatjuk: 
gyerekkori vágya, hogy legalább 
egy lova legyen, megvalósult. 
Trabantja, hintója van és csilin-
gelő szánja. Nem szánja, bánja. 

Jakab Éva
1996. február 2., 8. évf. 4. szám

Vevőre vár a Dózsa György úti 
volt MSZMP-ház épülete, amely 
jelenleg több kisebb-nagyobb 
intézmény, vállalkozó irodahe-
lyiségéül szolgál. Múlt év őszén 
már volt egy érdeklődő – de 
csak az üres építményre. Ekkor 
a városi elöljáróság felbontot-
ta az itt helyet foglaló cégekkel 
a bérleti szerződést, ám időköz-
ben a jelentkező visszalépett. A 
régi, határozott idejű szerződé-
sek február 17-én jártak le, kivé-
ve az egyik legnagyobb bérlőét, 
a munkaügyi központét, amely-
nek e hónap 15-e volt a határ-
idő. Ezt követően a hivatal min-
denkivel egy ideiglenes, de hatá-
rozatlan időre szóló szerződést 
köt, amely az épület eladása ese-
tén szűnne meg, és kiköltözésre 

szólítaná fel a bérlőket. Az ingat-
lan értéke egy 1994-es felmérés 
szerint 45 millió forint. Ha nem 
jelentkezik vevő, akkor fontol-
gatják az épületkomplexum tár-
sasházzá alakítását, így irodán-
ként vagy szintenként lehetne 
egy-egy tulajdonrészhez jutni. 
Üzleti szempontból a földszint 
képviselné a legnagyobb össze-
get, s attól fölfelé haladva csök-
kenne a forgalmi érték. Többen 
már kiköltöztek az épületből. 
A kínai diszkont helyére lehet, 
hogy a TelePaks, a városi televí-
zió költözik. Az intézmény már 
régóta helyhiánnyal küzd a Ba-
bits Mihály utcai társasház leg-
felső emeleti stúdiójában. 

P. I.
1996. március 22., 8. évf. 11. szám

A következő tanítási évtől, 
1996. szeptember 1-jétől meg-
kezdődik a hat évfolyamos 
gimnáziumi képzés a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban. A tervek 
szerint egy osztályt indítanak, 
ahova azok az általános isko-
la 6. évfolyamát végzett tanu-
lók kerülhetnek, akik magyar 
nyelvi készségüket és matema-
tikai gondolkodásuk helyes-
ségét felvételin bizonyították. 
[…] A paksi tiszta pro�lú Vak 
Bottyán Gimnáziumban az idei 
tanítási évben kezdték meg a 
négy évfolyamos képzés kereté-
ben a humán és reál érdeklődé-
sű tanulók részére a fakultáci-
ós képzéseket. Az újabb kezde-
ményezésükkel, a hatosztályos 
képzés bevezetésével ismét lép-
nek előre, s mint azt dr. Rosner 

Gyuláné, a gimnázium igazga-
tója mondta, ezzel a Nemze-
ti Alaptanterv követelményei-
nek megfelelően készítik fel a di-
ákjaikat majd az érettségire és a 
felsőfokú intézmények felvéte-
lijére. A NAT szellemében fo-
lyó képzés során a hatosztályos 
gimnázium első négy évében 
az alapműveltségi ismeret-
anyag elsajátítására lesz lehe-
tőségük a diákoknak. A kö-
vetkező két évben a kétszintű 
érettségire készítik fel a tanu-
lókat, s ezt csak akkor tehetik 
meg eredményesen, ha maga-
sabb szintű oktatásban része-
sülnek a hallgatók. A gimnázi-
umi évek alatt két idegen nyelv 
elsajátítására is kötelezik a diá-
kokat. […] 

1995. december 1. 7. évf. 48. szám
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Belvárosi mosómedvék 

Paks a nemzet sportvárosa cím 
büszke birtokosa

Szolgáltatóház – Megkezdődött az 
építkezés a piactéren

Az ürgemezei Sörkert büfé fa-
épülete mellett tágas ketrec 
ad otthont Csorba János, ali-
as „Csocc” két mosómedvé-
jének, Törpinek és Picúrnak. 
[…] – Törpivel is volt egy ki-
sebb kalamajka, ugyanis az 
esti séta alkalmával megló-
gott a sportcsarnok környé-
kéről. Beugrott egy örökzöld 
bozótba, és miközben vár-
tam rá, szépen meglépett a bo-
kor túlsó oldalán. […] város-
néző körutat tett, többen lát-
ták a Premier diszkó tájékán, 
de nem tudták mire vélni a 
szőrös teremtményt, azt hit-

ték, „valami nagyobb macska”. 
[…] Rettentően érdeklődő ál-
latok, mindig pakolnak, min-
dent szétszednek – de nem 
romboló céllal –, az összes �-
ókot és szekrényajtót kinyitják, 
mindenhová bekukucskálnak. 
[…] Ha elfáradnak a bohóc-
kodásban, leülnek a fotelba és 
nézik a tévét. […] Talán a kö-
zeljövőben gyarapodik a paksi 
mosómedve-populáció, emlé-
kezve a Sörgyári capriccio hí-
res mondatára: „Unatkozik? 
Vásároljon mosómedvét!” 

szp
1996. február 23., 8. évf. 7. szám

[…] Az értékelés során két 
fontos tényezőt vettek �gye-
lembe, az egyik, hogy milyen 
sporttevékenység van a vá-
rosban, a csapatok, az olim-
piai és országos bajnokok szá-
mát a lakosság számához vi-
szonyítva. A másik, hogy a 

város a költségvetéséből mi-
lyen hányadot fordít a sportra. 
Ezen mutató kedvező alakulá-
sa eredményezte, hogy Paks el-
nyerte a „nemzet sportvárosa” 
kitüntető címet. […] 

Zerza József 
1996. január 26. 8. évf. 3. szám

A Villany utcai piac terüle-
tén a szolgáltatóház építkezé-
se napra pontosan megkezdő-
dött. A szolgáltatóház építő-
közösségének vezetője, Polgár 
Zoltán lapunknak elmond-
ta, a tervek szerint szeptem-
ber végére szerkezetkészen áll 
majd az épület, kívülről, be-
lülről festve. Az üzletek tu-
lajdonosainak a gondja lesz 
majd a belső munkák meg-
rendelése, elvégeztetése, ki-

nek-kinek ízlése és anyagi le-
hetősége alapján. Az építő-
közösség közös tulajdonában 
van két olyan helyiség még az 
épületben, amelyet a későb-
biekben értékesítenek majd. 
A kétszintes házban divatáru-, 
vegyikereskedés, hentes és büfé 
is helyet kap majd, kizárólag ke-
reskedelmi tevékenységet foly-
tató vállalkozók nyitják majd 
meg az üzleteiket.

1996. március 29.,  8. évf. 12. szám

Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Országosan túlnyomórészt szer-
dán és szombaton tartották a 
hetipiacokat, amit egyes tele-
pülések nevében is megőriz-
tek (Szombathely, Dunaszerda-
hely). Pakson a hetipiac évszá-
zadok óta kedden és pénteken 
van. 

A pénteki piac oka, hogy a ki-
alakuló szokásokban tekintet-
tel voltak a nagyszámú zsidó 
lakosság szombati ünnepnap-
jára, akik így pénteken be tud-
ták szerezni a szárnyasokat a 
másnapi ebédhez. A katolikus 
templomhoz lejtős utcák ve-
zettek fel, melyekről piacnapo-
kon a főútig nyúlt le az árusítás. 
Paks piacán már a régi időkben 
is érvényesült egyfajta vásári 
jelleg. Fényes Elek 1836-ban azt 

írta a paksi hetipiacokról, hogy 
„olyan népesek, hogy sok orszá-
gosat felülmúlnak”. Nem vélet-
lenül viselte 1896-ig a város fő-
tere a Piacz tér nevet, hiszen a 
Nagyvendéglőtől a templomig 
az országút két oldalán a bol-
tosok sátrai, fabódéi mellett az 
utcaképhez tartoztak a földre 
terítve árusító batyuzók, élő-
állat- és gabonaárusok. A piac 
forgalmának egyetlen gátló-
ja a szűkös terület volt, mely a 
járdától csak az állami közútig 
tartó területre terjedt ki. A zsú-
foltság miatt gyakran kellett cé-
hes, később ipartestületi rend-
szabályokkal kordában tartani, 
ki mekkora területen árusít-
hat. A városon áthaladó főút 
lovaskocsis forgalmát kötélkor-
donnal védték a gyalogosok-
tól. Aztán a városvezetés a piac 
bérlőjét akarta kötelezni a vá-
sárlók védelmére, hogy korlát-
tal határolja el a tereket. Elhú-
zódó vita kezdődött arról, hogy 
ez kinek a feladata, végül a fő-
tér megúszta, hogy karámszerű 
fakorláttal csúfítsák el, maradt 
a kötélkordon. A Duna közel-
sége, a Piaczi-rév kikötője von-
zotta az utazó kereskedőket, s a 
főszolgabírót egyre többen ost-
romolták, hogy naponként le-

gyen piac a városban. Így aztán 
1879-ben miniszteri hozzájáru-
lással a megyei közgyűlés ha-
tározatban engedélyezte a na-
ponkénti piacot. Ennek ellen-
súlyozására a zsidó boltosok 
vasárnapi nyitvatartást köve-
teltek, majd egyes kofák is, de 
ezt csak mulató- és üdülőhelye-
ken engedték, így elutasították 
őket. Végül a századfordulóra 
ismét visszaállt a heti két piac, 
kedden és pénteken. (Mono-
grá�a, 377–378. o.) Külön cso-
portot alkottak a dunakömlődi 
tejtermékárusok a Tejfölös köz-
ben, akik tejet, tejfölt, túrót, saj-
tot árultak a mai múzeum mö-
gött, a Bajcsy-Zsilinszky utca 
felőli részen. A bazársor végén, 
az Attila utca alján a Gebhardt-
ház mellett volt a Csibe köz, 
ahol szárnyasokat, csibét, ka-
csát, libát, pulykát lehetett ven-
ni a pusztai barom�árusoktól. 
A szemközti plébánia előtti ré-
szen terült el a halpiac, ahol a 
kishalászok feleségei árulták a 
frissen fogott dunai halakat. Je-
len voltak még a pecsenyesü-
tők, a mézes-bábos és a pék-
süteményárusok, valamint a 
túlsóféli zöldségárusok. Voltak 
továbbá rőzseárusok is, akik a 
megvásárolt kévékből házhoz 

is szállítottak. (Lányi Miklós: 
Paks és Óvárosa, kézirat.) A két 
világháború között megpróbál-
koztak a piac elköltöztetésé-
vel, de ez a kereskedőboltoknak 
nem tett jót.

A bazársor jótékonyan hatott a 
piac forgalmára, és ez fordítva is 
igaz volt, a hetipiacok megnövel-
ték az üzletek forgalmát. A terü-
letbővítésre megoldásként fel-
merült a Vadászkürt Szálló le-
bontása, de forrás hiányában a 
beruházás elmaradt. Részben or-
vosolták a problémát 1946-ban, 
amikor a község vezetése a pi-
acot a főútról a tágasabb Temp-
lom térre és bazársorra helyezte 
át. (Folytatjuk!)

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A régi piac története

A régi piac a bazársor tetején (Inotai Imre felvételei, 1959, digitálisan színezve)

Mozaik

„Pakson minden héten ked-
den és pénteken tartatnak 
hetivásárok. Eladók szok-
tak jönni a közel fekvő faluk-
ról, még túl a Dunáról is, a 
dunáninneniek gabonafélék-
kel, barom�val, a dunántú-
liak inkább zöldségfélékkel, s 
szintén barom�val, a vevők 
leginkább a paksi fogyasztó 
nép és a helybeli kereskedők.” 
(Pesti Napló, 1858.07.07.) 

„Egy-két évvel ezelőtt az 
úton keresztülvezető autó-
forgalomra való hivatkozás-
sal elhelyezték a hetipiacot. 
A gabonapiac, de ennek kö-
vetkeztében a paksi kereske-
delem is a temető széléhez 
van a legközelebb. Minthogy 
a piac a város központjá-
ból nagyon kiesik, sok gaz-
da fel sem keresi már a pak-
si gabonapiacot, viszont ha 
felkeresi, akkor nem megy el 
az üzletek előtt és nem tér be 
azokba vásárolni. Természe-
tes, hogy az üzletek és műhe-
lyek legnagyobb része a heti-
piac régi helye közelében nyi-
tott meg és azokat nem lehet 
máról holnapra áthelyez-
ni oly utcákba, ahol megfele-
lő üzlethelyiségek nincsenek 
is. Paks község képviselőtes-
tülete még 1929. augusztus 
hó 17-iki közgyűlésén hatá-
rozatot hozott, hogy eljár a 
kereskedelmi minisztérium-
ban, hogy a vásárjog tulajdo-
nosa felszólíttassék, miszerint 
megfelelő piactérről záros ha-
táridőn belül gondoskodjék.” 
(Újság, 1930.03.05., 7.o.) 

Fotók: magánarchívum
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Mozaik

Tárgy/
történet

„Mint az őrült, ki letépte láncát, / Vágtatott 
a Tisza a rónán át, / Zúgva, bőgve törte át 
a gátot, / El akarta nyelni a világot!” Pető� 
Sándor 1847 februárjában írta ezeket a so-
rokat A Tisza című versében, amelyekből 
kicseng a költő táj- és Tisza-szeretete, de 
leírja a félelmetes Tiszát is. Százötven év-
vel később, 2000 áprilisában ismét megmu-
tatta a folyó a haragos és kegyetlen arcát, 
mert mint már oly sokszor, újból vágtatott 
a rónán át. A helyzet súlyosságát, az ott la-
kók félelmét már a februári ciánszennye-
zés is fokozta. Az öt hétig tartó árvíz elleni 
védekezés hét megyében és kétszáztizenöt 
településen folyt, vízügyi, honvédségi, ka-
tasztrófavédelmi, lakossági és önkéntes di-
ákság közreműködéssel. Május első napján 
építették be a tízmilliomodik homokzsákot 
a gátak erősítésére.
A kormány május 10-ei felmérése szerint 
a védekezés 2900 milliárd forintnyi be-
épített nemzetgazdasági értéket, 402 te-
lepülést és 1 millió 454 ezer lakost érin-
tett. Hónapokig tartott a károk felmérése, 
amihez csatlakozott a Paksi Atomerőmű 
Részvénytársaság is. Már az árvíz idején 
megfogalmazódott a menedzsmentben a 
segítségnyújtás szándéka, és Kováts Ba-
lázs, a Tájékoztató és Látogatóközpont ve-
zetője 2001 márciusában két munkatársát 
– Varga Józsefet és engem – küldte a tér-
ségbe, hogy részletes és konkrét informá-
ciókat kapjon a károkról és a segítségnyúj-
tás mikéntjéről. Vásárosnamény polgár-
mesterének javaslata alapján 25 települést 
kerestünk fel, közülük tíz lett kiválasztva: 
Csaroda, Gelénes, Gulács, Hetefejércse, 
Jánd, Márokpapi, Tarpa, Tákos, Vámos-
atya, Gergelyiugornya.
Szívszorító volt látni az elhagyott, átázott, 
összedőlés küszöbén álló házakat, a hor-
dalékkal beterített portákat, ahol még tyú-
kok sem kapirgáltak. Döbbenetes látványt 
nyújtott az elárasztott almáskert, ahol csak 
a fák felső koronái nyújtózkodtak az ég felé, 
mint a fuldokló ember karja. Itt a vég, hir-
dette az a híd, amely a semmibe vezetett, 
hiszen a túloldalon nem folytatódott a töl-
tés, elmosta az ár, de még a holtakat is meg-
bolygatta, ezt mutatta az elárasztott teme-
tő a kidőlt sírkövekkel. A Tisza–Túr–Sza-
mos–Kraszna–Lónya-főcsatorna vidéke 
csak szenvedést sugárzott az idegenek felé.
Az erőmű vezetésének döntése alapján a 
felsorolt tíz községnek 30 millió forint tá-
mogatást nyújtott az atomerőmű ezerfo-
rintos áramjegyek formájában, amelyeket 
a helyi áramszolgáltatónál lehetett bevál-
tani. A segítség jól jött a házak helyreál-
lításakor tetemesre dagadt villanyszámla 
ki�zetéséhez.

Az áramjegyek szétosztását az önkormány-
zatok végezték a rászorultság mértékét �-
gyelembe véve. A tíz településen 2891 csa-
lád kapott egyenként átlagosan tízezer fo-

rintnyi áramjegyet. Vámosatya községben 
feltűnően nagy kárt okozott az árvíz, ezért 
az atomerőmű vezetése ezt a települést vá-
lasztotta a Tolna megye által kiemelten tá-
mogatandó településnek, és 25 százalékkal 
több támogatást kapott.
Az áramjegyek ünnepélyes kiosztása 2001. 
május 16-án volt Vásárosnaményban, az 
érintett települések polgármesterei vették 
át a községeknek kiporciózott áramjegye-
ket. Az ünnepségről készült fotón Kováts 
Balázs TLK-vezető, Baji Csaba vezérigaz-
gató és Jüttner Csaba, Vásárosnamény pol-
gármestere láthatók, a másik fotón a kiosz-
tott áramjegyek egyik példánya, amelyet 
szomorú emlékként őrzünk az Atomener-
getikai Múzeum dokumentumai között. 

Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum archívuma
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A Magyar Olimpiai Bizott-
ság közgyűlésén a legmagasabb 
rendű kitüntetést, a MOB Ér-
demérmet kapta meg Hangyási 
László mesteredző, a magyar 
dzsúdósport legeredményesebb 
trénere. A kitüntetés kapcsán 
röviden áttekintettük az elmúlt 
35 évet.

– Fiatalon kezdte az edzős-
ködést. Mi volt az oka? 
– A sérülések miatt korán abba-
hagytam a versenyzést. Szekszár-
don, majd a Honvédban kezd-
tem az edzői munkát. A Hon-
védban már segítettem Hajtós 
Bertalan felkészítését az Európa-
bajnokságra (megnyerte, 1986 
Belgrád, 71 kg – a szerk.), és utá-
na jöttem az ASE-hoz. 
– Az Európa-bajnok Tuncsik 
József indította be a paksi dzsú-
dót. Amikor idejött, milyenek 
voltak a körülmények? 
– Ő akkor már keveset járt le, 
gyakorlati munkát nem vég-
zett, inkább szakmai tanácso-
kat adott. Az volt a hőskor, ren-
getegen dzsúdóztak, abban az 
időben sok család jött az erőmű 
építkezésére, nagyon sok gyerek 
volt. Pónya József az egyesület 
megalakításakor a tömegsportra 
is hangsúlyt fektetett, ebben so-
kat tett Tuncsik József, aki bevit-
te a cselgáncsot az iskolai testne-
velésórákra. Annyi gyerek volt 
akkor, hogy be lehetett indíta-
ni a sporttagozatot. Minden is-
kolában tartottunk edzéseket, 
sok kis teremben dolgoztunk. 
Tudtunk utánpótlásversenyek-
re menni a diák A, B, C korosz-
tályban.   
– Aztán kezdtek jönni a nem-
zetközi eredmények is.
– Akkor még nem volt i� Eb, de 
volt helyette az IBV (I�úsági Ba-
rátság Verseny – a szerk.). Jöttek 
az aranyak, dobogós helyezések, 
Kanczler István, Krausz Tamás, 
Kovács Antal, Bán Zsuzsi, majd 

Till Barbara és Till Regina ré-
vén, utóbbiak az Európai I�úsá-
gi Olimpián is indultak. Kovács 
Antal 1991-ben nyert junior Eb 
bronzérmet, majd 1992-ben fel-
nőtt Eb bronzérmet, azzal került 
be az olimpiai csapatba, és nyert 
Barcelonában. Akkor i�úságitól 
felfelé mintegy 30 versenyzőnk 
volt, alatta pedig közel 200 gye-
rek. Mindig volt valaki, aki húz-
ta maga után a többieket, Krausz 
Tamás, Kovács Antal, Till Bar-
bara, Braun Ákos, Bor Barna, 
Mészáros Anett, Csoknyai Lász-
ló, és most Pupp Réka, Cirjenics 
Miklós.    
– Ennyi tanítványhoz edzők is 
kellettek. Kik foglalkoztak ak-
kor a gyerekekkel? 

– Az edzői létszám mindig 
megvolt, négyen-öten voltunk, 
az utánpótlással ketten-hárman 
foglalkoztak. Váradi János, Riz 
Béla, Keszthelyi László, Szinger 
Ádám. A dzsúdóteremben Tóth 
Bélával voltunk, amikor távo-
zott, én lettem a vezetőedző. 
Később jött Dobai László, Nagy 
Attila.      
– Régóta tervben van az új 
dzsúdócsarnok. Hogy áll a meg-
valósítás? 
– Az, hogy így szét vagyunk ta-
gozva, kényszermegoldás. Most 
már szeretnénk ezt egy nagy 
helyre cserélni, ami úgy néz ki, 
már formálódik. A nagyon ki-
csiknek meg a kezdőknek jó a 
csoportos foglalkozás, de ha 

elkészül az ASE-sporttelepen 
a csarnokunk, a nagyobbakat 
már lehet együtt foglalkoztat-
ni. Akkor már lehet több kor-
osztályt párhuzamosan edze-
ni, látják egymást, a �atalabbak 
tanulhatnak az idősebbektől, 
már ez formálja őket. A gye-
rekeknek gondot okoz a vál-
tás, ha már máshoz, máshova 
kell edzésre menni. Ráadásul 
18 évesen elmennek továbbta-
nulni, mert Pakson nem adott 
erre a lehetőség. Többen is a le-
velező oktatást választották – 
Braun Ákos, Till Barbara, Ko-
vács Antal –, hogy itthon ma-
radjanak. 
– Látszik már a Pupp Réka 
utáni generáció? 
– Formálódik, de a pandémia 
nagyon odavert az utánpótlás-
nak, persze minden sportág-
ban, nem csak nálunk. Leállí-
tották a versenyeket, a központi 
edzéseket, volt, amikor a klub-
edzéseket is szüneteltetni kel-
lett, a motiváció alábbhagyott. 
Nagyon kemény a helyzet, kér-
dés, hogy az újraindulás hogy 
sikerül. Szerintem most lesz 
egy űr, a serdülők kiesnek, és az 
utánpótlás korosztályban lesz 
egy hullámvölgy.             
– Utazik a tokiói olimpiá-
ra? Mit vár Pupp Rékától és 
Cirjenics Miklóstól? 
– Sajnos nem tudok kiutaz-
ni, mert borzalmasan leszűkí-
tették a kísérők számát. Remé-
lem, Braun Ákos mehet, mert 
ő keretedző is egyben. A klub-
edzők között is feszültség van, 
hogy ki mehessen, de az olim-
piai csapatvezetői létszámot is 
erősen limitálják. Milyen ered-
ménnyel lennék elégedett? Egy 
éremmel. Mikinek még rezeg a 
léc, hogy meglegyen a kvótája, 
de úgy néz ki, a konkurenciá-
nak sem könnyebb a dolga. Ré-
kának már biztos a helye.                             

Kovács József

Sport

Rangos kitüntetést kapott 
Hangyási László mesteredző

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Hangyási László nyolcadik danos dzsúdómester versenyzőként 
kétszer nyert magyar bajnoki címet, 1980-ban és 1984-ben, és tag-
ja volt a magyar válogatottnak. A magyar dzsúdósport legsikere-
sebb edzője, mostanáig csak az ő tanítványa, Kovács Antal (Bar-
celona, 1992) tudott olimpiai aranyérmet nyerni. Felnőtt világbaj-
noki címmel is csak két ASE-versenyző, Kovács Antal (Hamilton, 
1993) és Braun Ákos (Kairó, 2005) büszkélkedhet, ők az Év spor-
tolója címet is elnyerték Magyarországon. Mindemellett négy to-
vábbi világbajnoki és tizenhárom Európa-bajnoki érem, megany-
nyi hazai és nemzetközi siker kovácsa volt. Harmincöt éve, 1986-
ban került Paksra. A paksi klub dzsúdószakosztálya az elmúlt 
három évtizedben minden olimpián képviseltette magát, s a 2021-
es tokiói ötkarikás játékokon is lesz ASE-versenyző.
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Folyamatosan lehet nevezni

A+++ 
energiahatékonysági készülékekenergiahatékonysági készülékek

Tegyél ma egy jobb holnapért!
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Pupp Réka a 
budapesti vb-n
Június 5-én kezdődött a buda-
pesti cselgáncs-világbajnokság, 
118 ország 664 versenyzőjének 
részvételével. Az első napon állt 
tatamira Pupp Réka. Az első for-
dulóban a lengyel Agata Perenc 
ellen hosszabbításban, közel hét 
perc után egy wazaarival győ-
zött. A második körben a világ-
ranglistán negyvenedik Aleszja 
Kuznyecova következett, aki el-
len ipponnal győzött az ASE ver-
senyzője. A következő mérkőzé-
sét az első helyen kiemelt, 2017-
es budapesti világbajnokságon 
aranyérmes, japán Ai Shishime 
ellen vívta. A végig kiélezett 
küzdelmet egy wazaarival a ja-
pán lány nyerte, így Réka szá-
mára véget értek a küzdelmek a 
vb-n. Az ASE másik versenyzője, 
Cirjenics Miklós lapzártánk után 
lépett tatamira.                            -kj-

Gőzerővel zajlik a 9. Atomfu-
tás és a 8. brutálAtom szerve-
zése, idén szeptember 11-én 
várják a résztvevőket. A koro-
navírus-járvány miatt a megmé-
rettetést legutóbb 2019-ben ren-
dezték meg Pakson, akkor közel 
kétezren álltak rajthoz a külön-
böző távokon. – A nevezések 
száma ugyan még nem érte el 
az ezer főt, de folyamatosan ér-
keznek a regisztrációk. Rekord-
létszámra a koronavírus-járvány 
miatt nem számítunk, de egé-
szen biztos, hogy ismét kiváló 
hangulatú verseny lesz – mond-
ta Sche�er István. Az utcai és a 
terepverseny távjaiban módosí-
tást nem terveznek a szervezők, 
egyetlen apró változás azonban 
mégis lesz, a Terep-akadályfutó 
Szövetség versenynaptárából ki-
került a paksi esemény. – A meg-
mérettetést természetesen az ak-
kor hatályban lévő előírásoknak 

megfelelően bonyolítjuk le, ha 
kell majd védettségi igazolvány 
a versenyre, akkor kérnünk 
kell – tette hozzá a főszervező. 
A versenyre történő nevezé-
si díjak és a jutalmazási rend-
szer a korábbiakkal megegyező 
lesz, és a több településsel kö-
zösen szervezett Atom100 so-

rozat is megvalósul – fogalma-
zott Sche�er István, hozzáté-
ve, hogy a paksi programot az 
atomerőmű és a városvezetés is 
teljes mellszélességgel támogat-
ja. A programmal kapcsolatos 
minden információ megtalálha-
tó az atomfutas.hu honlapon.
                                     Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Sport

Megőrizte NB III.-as tagságát 
a Paksi FC II. csapata
Az NB 3-as tagság megőrzése 
volt az elsődleges célja a  Pak-
si FC II. labdarúgócsapatának 
a 2020/2021-es bajnokságban, 
amit magabiztosan teljesített a 
zömében 17-18 éves játékosok-
ból álló gárda. A zöld-fehérek 14 
győzelemmel, 10 döntetlennel és 
14 vereséggel zárták a 38 fordu-
lót, a húszcsapatos Közép cso-
port tizedik helye megsüvege-
lendő teljesítmény. Az összecsa-
pásokon összesen 60 gólt rúgott 
a gárda, és 56 találatot kapott. A 
házi gólkirály 17 góllal Szend-
rei Ákos lett, aki a sorozatban a 
mesterlövészek között holtver-
senyben a harmadik helyen zárt. 
– A Dunaújváros elleni idegen-
beli sikerünk volt a fordulópont 
a 8. játéknapon,  ősszel ezután a 
vártnál is jobban teljesítettünk. 
A téli szünetre 21 fordulót kö-
vetően a 10. helyen vonultunk. 
Tavasszal a 28. fordulóban az 
utolsó előtti helyen végzett Sze-
geddel idegenben 3:3-as dön-
tetlent játszottunk, itt volt egy 
újabb csavar a teljesítményünk-
ben. Könnyed győzelem helyett 
csak egy pontot szereztünk, ek-
kor némi törést éreztem a játé-
kunkban. Innentől a bajnokság 
végéig a mögöttünk álló csapa-
tok eredményeit is �gyelnünk 
kellett – mondta Kindl István, 
a Paksi FC II. vezetőedzője. A 
mindenkori meccskeretet ma-

ximum négy, NB I.-ből visz-
szajátszó futballista alkothatta, 
így a �atalság és a rutin elegyé-
ből alkotott maradandót a paksi 
tréner. A többi együtteshez ha-
sonlóan a koronavírus-járvány 
nem segítette a PFC II. szezon-
ját, de összességében kisebb hul-
lámvölgyekkel sikerült teljesíte-
ni az idényt. A hazai mérkőzése-
ken Bognár György, az NB I.-es 
gárda vezetőedzője is a lelátó-
ról szemlélte az eseményeket. – 
Ez extra motivációt adott a �a-
taloknak, ritkán fordul elő, hogy 
egy klub élvonalbeli gárdájának 
vezetőedzője ennyire oda�gyel 
a tartalékcsapatban zajló törté-
nésekre. Ez nagyon jó jövőké-
pet mutat a �ataloknak, van esé-
lyük Bognár Györgynél felhívni 
magukra a �gyelmet. A �atalok 

NB I.-es keretbe történő beépí-
tése ezért is működik jól a PFC-
nél. Szendrei Ákos, Debreceni 
Ákos és Vas Gábor példája is ezt 
bizonyítja, ők többször is lehető-
séget kaptak már a szezonban a 
legmagasabb osztályban a bizo-
nyításra, de a többi játékos előtt 
is nyitva az ajtó az NB I. felé – 
összegzett a zöld-fehérek máso-
dik számú együttesének trénere. 
Kindl István hozzátette, hogy az 
alapkoncepció a 2021/2022-es 
szezonban sem változik, tehát a 
harmadosztályú tagság megőr-
zése a legfontosabb. Június 22-
én kezdődik a felkészülés a kö-
vetkező idényre, a hat hét alatt 
hat edzőmérkőzést terveznek, 
az új bajnokság augusztus elején 
kezdődik.                          

Faller G.

Fotó: Molnár Gyula

Újra nyitva 
a tekéző
Tarolásokból sem volt hiány az 
Atomerőmű SE tekeszakcso-
portjának versenyén – a Pün-
kösd Kupa már a második volt 
a májusi nyitást követően. A te-
kézőbe csak védettséget iga-
zoló kártyával léphettek be a 
résztvevők. – Több mint fél év 
után kezdhettünk el újra tekéz-
ni, először csak edzésre kap-
tunk lehetőséget, most viszont 
már újra versenyezhetünk, ami-
nek nagyon örülünk. Most egy 
negyvengurításos programot hir-
dettünk, a nőknek és fér�ak-
nak egyaránt – mondta Fenes 
László, a szakcsoport vezető-
je. Az izom-ideg koordináció, 
a �nommotorikus készség ha-
mar visszajött a versenyzőknek, 
a színvonalas megmérettetést vé-
gül a nőknél tíz indulóból Szabó 
Zsuzsa nyerte, Berkes Zsuzsa és 
Tamás Erzsébet előtt, míg a fér�-
aknál a tizenegy nevezőből Szalai 
János, Berkes Ferenc, Hingl Zsolt 
volt az első három sorrendje. A 
tervek szerint legközelebb egy 
vegyespáros versenyt rendeznek 
júniusban, júliusban nyári ku-
pát, míg augusztusban évszak-
búcsúztatót, szeptemberben pe-
dig kezdődhet az immár hagyo-
mányos városi bajnokság. A teke 
sportág kedvelői a megmérette-
tésekről az ase.hu honlapon és a 
szakcsoport Facebook-oldalán 
tájékozódhatnak.                            

 -fg-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Helyes megfejtésével egy 
strandbérletet nyerhet a 
paksi strandra.

Fotó: Babai István/archív

Milyen medencék állnak a fürdőzők ren-
delkezésére a paksi strandon? A megfej-
téseket június 18-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Lászlóné S. Diána
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