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Manapság a város útjain közlekedő e-buszok egyikén találkozhatnak a pak-

siak Tullner Attilával.  Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Közélet

Teljeskörűen felújítják 
a Szentháromság teret
Újabb állomásához érkezett a 
város közterületeinek megújí-
tása, a lakótelepi központi park 
rehabilitációja után megkezdő-
dött a Szentháromság tér teljes 
körű rekonstrukciója az óváros-
ban. A kivitelezésről szóló szer-
ződést a közelmúltban írták alá 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re és Balassa Zoltán, a Séd-Gép 
K�. ügyvezetője. A munkaterü-
letet február 22-én adták át a ki-
vitelezőnek.

Szabó Péter polgármester azt 
mondta a szerződéskötésen, hogy 
a Szentháromság tér a város köz-
lekedésében nagyon fontos szere-
pet betöltő gyűjtőút. A beruházás 
célja egy 21. századi igényeknek 
megfelelő, kisvárosi hangulatú, 
biztonságos közlekedést szolgá-
ló közlekedési infrastruktúra ki-
alakítása. Megtörténik a csapa-
dékvíz-elvezetés és az ivóvízháló-
zat rekonstrukciója, a légkábelek 
földkábeles kiváltása, aszfaltbur-
kolatú lesz az út, és térkő bur-
kolatúak a járdák. Korszerűsítik 
a közvilágítást, és megvilágítást 
kap a szoborcsoport. A  polgár-
mester arra is kitért, hogy a Be-
zerédj általános iskola előtt lévő 
domb eltűnik, ezzel szellősebb 
lesz a tér, és átláthatóbb a közle-
kedés. Balassa Zoltán, a Séd-Gép 
K�. ügyvezetője úgy tájékozta-
tott, hogy a kivitelezés idejére a 
teljes teret le kell zárni, csak gya-
logosforgalmat tudnak biztosíta-
ni. Az ideiglenes forgalmi rend 
lényeges elemei lesznek várható-

an, hogy a buszközlekedés a Ma-
lomhegyre megmarad, az Anna 
utca alsó része kétirányú lesz, és 
tilos lesz megállni. A Hidegvölgy 
utcából érkezők részben a Jám-
bor Pál, Bajcsy-Zsilinszky, Kos-
suth utca irányába tudnak köz-
lekedni, illetve a Virág utcáról a 
Haladás utcára átkötő néhány 
száz méter hosszú földút szilárd 
útburkolattot kap. A szobor – kel-
lő védelemmel ellátva – végig a 
területen marad, körülötte a zöld 
sziget megmarad, új körbeszegé-
lyezést kap. Az iskola előtti dom-
bot elbontják, és 4-5 autónak ele-
gendő párhuzamos megállót ala-
kítanak ki, illetve egy kis parkot 
pihenőpadokkal, korláttal. Új-
ságírói kérdésre Balassa Zol-
tán arról is tájékoztatott, hogy a 
munkálatokkal összefüggésben a 
víz-, kábeltévé-, telefon- és áram-
szolgáltatásban csak pár órás 
vagy egynapos kimaradásokra 

kell majd számítani, ezekről ér-
tesítik az érintett lakosságot, il-
letve a lakossági hulladékszállí-
tás megoldott lesz. A szerződés-
kötésen az is elhangzott, hogy 
a Szentháromság tér és a Pető� 
utca sarkán lévő épületet elbont-
ják, ami projekten kívüli munka, 
a helyén egy következő ütemben 
parkolókat alakítanak majd ki, 
de már a bontás révén biztonsá-
gosabb lesz a Pető� utca felé köz-
lekedni. Szabó Péter polgármes-
ter arról is tájékoztatott, hogy 
a munkálatokra a munkaterü-
let átadásától számítva 180 napja 
van a kivitelezőnek. A beruházás 
értéke 330 millió forint, amit tel-
jes egészében kormányzati támo-
gatásból biztosítanak. A munka-
területet február 22-én vette át a 
kivitelező, a �zikai munkálato-
kat március elsején indítják, a te-
ret lezárják. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka

A terület nevét is adó Szentháromság-szoborcsoportot – ami a régi járványokhoz köthető jellegzetes 
vallási-fogadalmi építmény – a források szerint 1818-ban állították alapítványi forrásból Bregovits 
János plébános irányításával. Oszlopa négyzet alapú, emelt oltáron áll, melyre lépcsők visznek fel, a 
négy sarkán városvédő szentek szobrai állnak: Szent Flórián, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent 
Dömötör. A négyzet alapú oszlophasáb tetején az Atya felhőkön ül, mellette a Fiú, kezében a ke-
reszttel, felettük a Szentlélek galamb képében. Az 1950-es években a klerikális reakció elleni harc-
ban Béke tér lett az óvárosi elágazás, majd 1994-ben a környék lakóinak kérésére a tér visszakapta 
régi nevét. Az ekkor végzett rekonstrukció során az erősen lepusztult eredeti szobrokat a Paksi Vá-
rosi Múzeum kőtárában helyezték el. (Forrás: Paksi Hírnök, 2020. június 5.) 

A tér felújítása érinti a Pak-
si Bezerédj Általános Isko-
la működését. A tudnivalók-
ról részletes tájékoztatót tett 
közzé honlapján az intéz-
mény. Ebben ismertetik az is-
kola szempontjából legfonto-
sabb, közlekedéssel kapcsola-
tos változásokat. A főbejárat 
előtti útszakaszt a Szenthá-
romság tértől a Deák Ferenc 
utcáig teljes szélességében 
lezárják, a gyalogosforgalom 
mindig csak az egyik olda-
lon lesz biztosított. Az iskola 
autóval csak a Deák Ferenc 
utca felől közelíthető meg az 
átmenő forgalom számára. 
Az Anna utca iskola melletti 
szakasza zsákutca lesz, lehet-
séges lesz ugyan a behajtás, 
viszont a kétirányú forga-
lom miatt nem biztos, hogy a 
reggeli és a délutáni órákban 
érdemes lesz itt parkolni. Az 
Anna utca Hegyalja utcától 
a Deák Ferenc utcáig tartó 
szakaszán kétirányú forga-
lom lesz. Az Öreghegy utca 
37. számú háztól a Szenthá-
romság térig tartó szakasza 
a munkálatok idejére szin-
tén zsákutcává válik. A bal-
esetvédelmet szolgálja, hogy 
az iskola Szentháromság tér 
felőli bejárata 2021. márci-
us 1-jétől zárva lesz a tanu-
lók számára a kivitelezés ide-
jére. Ügyintézésre továbbra 
is érkezhetnek a főbejára-
ton keresztül előzetes beje-
lentkezést követően. A diá-
kok az Anna utcai és a Deák 
Ferenc utcai bejáratot, illet-
ve a Deák Ferenc utcai nagy-
kaput használhatják. Kérik 
a szülőket, hogy a nagyka-
pu előtti parkolórészt hagy-
ják szabadon, mert az isko-
lába történő minden szállítás 
ezen keresztül zajlik.
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Segíti az adminisztrációt és 
részt vesz az oltásra jelent-
kezők szállításában is a pak-
si önkormányzat – jelentette 
be Szabó Péter polgármester 
a dr. Bodnár Imre főigazgató-
val tartott sajtótájékoztatón. 
A Paksi Gyógyászati Központ 
igazgatója hangsúlyozta, hogy 
minden, Magyarországon en-
gedélyezett oltóanyag megfele-
lő védettséget biztosít a koro-
navírus ellen, kéri, hogy a ma-
gas átoltottság érdekében minél 
többen oltassák be magukat.

A háziorvosok igényeinek fel-
mérését követően a megyei oltá-
si munkacsoport kéréseire tekin-
tettel konkrét feladatokat fogal-
mazott meg az önkormányzat, 
hogyan tudja segíteni az oltási 
kampány lebonyolítását. – Már 
most, az ütemezett oltás alatt is 
leterheltek a háziorvosok, a tö-
meges vakcináció alatt pedig 
még nehezebb feladatuk lesz. Az 
adminisztrációs tevékenységben 
és a szállításban való részvétellel 
tudunk ezen enyhíteni – fogal-
mazott Szabó Péter. Paks polgár-
mestere arról tájékoztatott, hogy a 
hivatalban dolgozók a háziorvo-
sok által összeállított listák alap-
ján telefonon keresik majd meg 
a regisztráltakat az oltási időpont 
egyeztetésére. Segítséget biztosít 
az önkormányzat abban is, hogy a 
beleegyező nyilatkozatok eljussa-
nak az érintettekhez, akik így már 
az otthon kitöltött nyilatkozattal 

tudnak menni a háziorvosukhoz. 
– A város több pontjára kihelyez-
zük az adatlapot, ugyanakkor on-
line is elérhető lesz. A polgármes-
teri hivatal portáján, a Csengey 
központban, a kistérségi szociális 
központ telephelyein, a turiszti-
kai irodában, valamint a külső te-
lepülésrészek ügyfélszolgálati iro-
dáiban személyesen lesz átvehető 
az oltáshoz szükséges dokumen-

tum, amelyet letölthetnek a város 
honlapjáról is – tudtuk meg Sza-
bó Pétertől, aki azt is elmondta, 
hogy három kisbusszal biztosít-
ják azok eljutását az oltópontok-
ra, akik egyéb módon nem tudják 
ezt megoldani. Ennek koordiná-
lása is a háziorvosokkal egyeztet-
ve zajlik. – Minden kisbuszban 
egészségügyi dolgozó is lesz majd, 
aki az oltóhelyen is segítséget tud 

nyújtani – erről dr. Bodnár Imre 
főigazgató tájékoztatott. A Pak-
si Gyógyászati Központ vezető-
je hozzátette, hogy intézményük 
oltóhelye elkészült a bőrgyógyá-
szati rendelőben, az oltóhely ak-
kor kezd működni, amikor azt 
az országos oltási tervben meg-
határozzák, illetve amikor annyi 
oltóanyag érkezik, hogy be kell 
szállniuk az oltásba. Azt mond-
ta, hogy előzetes információk sze-
rint várhatóan március harmadi-
ka, tizedike körül indul el a ren-
delőintézet oltóhelye. A covid–19 
elleni vakcinák beadása oltási terv 
szerint zajlik. Az operatív törzs 
tájékoztása szerint hazánkban 
már öt vakcinával oltanak. Dr. 
Bodnár Imre főigazgató hangsú-
lyozta, hogy minden Magyaror-
szágon engedélyezett oltóanyag 
megfelelő védettséget biztosít a 
koronavírus ellen, és kéri, hogy 
a magas átoltottságért minél töb-
ben regisztráljanak a vakcinainfo.
gov.hu oldalon, és oltassák be ma-
gukat.                           Dallos Szilvia
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Így segítik az oltási kampányt 
Fotó: Szép Zsóka

A  koronavírus elleni oltási program zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szakmai értekezletet 
szervezett a paksi járás polgármestereinek és a járásban praktizáló háziorvosoknak is a Tolna megyei 
oltási munkacsoport február közepén. A fórumokon a várható oltási feladatokat ismertették dr. Hor-
váth Kálmán kormánymegbízott, a megyei oltási munkacsoport vezetője, valamint dr. Pátri Eszter me-
gyei tisztifőorvos. Dr. Horváth Kálmán arról tájékoztatott többek között, hogy az ingyenes és önkén-
tesen igénybe vehető oltás preferenciacsoportjai más-más időpontokban kapják meg a vakcinát, és 
már megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Azt is elmondta, hogy az önkéntes jelent-
kezés központi számítógépes rendszerbe érkezik, a jelentkezők közül a leginkább rászorulókat próbál-
ják meg az orvosok, illetve a kormányhivatal dolgozói kiválasztani. Hozzátette: a behívásos, értesíté-
ses módszert követve próbálnak arra törekedni, hogy mindenki eljusson a megfelelő oltópontra, ebben 
számítanak a családtagok és az önkormányzatok közreműködésére.

 Paksi Hírnök, 2021. február 26. n 3



Közélet

Oltóhely készült a gyógyászati központban

Új röntgengépet állítanak munkába

Az ütemezett és tömeges ol-
tásban a Paksi Gyógyásza-
ti Központ is részt vesz, az in-
tézmény ugyanis oltópontnak 
minősül. A  koronavírus elle-
ni oltások beadására szolgáló 
helyiséget már kialakították az 
intézményben, tájékoztatott a 
napokban dr. Bodnár Imre fő-
igazgató. 

Ha az oltóanyagok megfelelő 
mennyiségben állnak rendelke-
zésre, akkor a gyógyászati köz-
pontban is elkezdődik az oltás. 
A  paksi oltóhelyen az előze-
tes számítások szerint napon-
ta mintegy 120 fő szerezheti 
meg a covid–19 elleni védett-
séget. Dr. Bodnár Imre, a Pak-
si Gyógyászati Központ főigaz-
gatója azt mondta, hogy a felké-
szülést befejezték, az oltóhelyen 
már tudják fogadni az állam-
polgárokat. A  lakosok minden 
esetben központi értesítést kap-

nak arról, hogy mikor kell majd 
megjelenniük az oltóhelyen.
Az ütemezett oltás a normális 
működés mellett hétköznapo-
kon történik majd tizenkét órás 
rendszerben. Nemcsak oltanak, 
hanem minden szükséges ad-
minisztrációt is elvégeznek, to-
vábbá az oltást megelőzően or-

vosi vizsgálatra kerül sor, tudtuk 
meg a főigazgatótól. A covid–19 
elleni vakcina beadása után nem 
hagyhatják el a páciensek azon-
nal az oltóhelyet, egy félórás 
meg�gyelési szakasz következik. 
Erre azért van szükség, hogy ki-
derüljön, okoz-e bármilyen al-
lergiás reakciót, mellékhatást a 

vállba injektált vakcina. Ha ez 
előfordulna, arra is felkészültek 
az intézményben.
Egy oltóhelyhez egy szakorvos 
tartozik, aki nemcsak beadja az 
oltást, hanem szakmai felügye-
letet is biztosít. Munkáját négy 
szakdolgozó segíti, ezt az oltó-
helyhez kapcsolódó eljárásrend 
rögzíti. Az előkészítésben, az ad-
minisztrációban és a beléptetés-
ben is segédkeznek majd a mun-
katársak.
– A  bőrgyógyászati szakrende-
lés helyisége alakult át ideigle-
nesen oltóhellyé. Ennek indoka, 
hogy a betegforgalom itt nem 
érintkezik az oltásra érkezők-
kel. A  módosítás nem befolyá-
solja a szakellátást, az intézmény 
vezetése ideiglenesen egy má-
sik épületrészbe, a mostani bel-
gyógyászatra helyezte át a bőr-
gyógyászati szakrendelést – tá-
jékoztatott a főigazgató.

Lovász Krisztián

Új röntgengépet szerez be hamarosan a 
Paksi Gyógyászati Központ. A  korszerű 
berendezésre 250 millió forintot biztosít 
az intézményt fenntartó Paks Város Ön-
kormányzata. 

A  szakemberek már elvitték a közel tizen-
hét éves röntgengépet a Paksi Gyógyászati 
Központból. Az eszközhöz már nem tudott 
a gyártó cég megfelelő szervizelést és alkat-
részeket biztosítani, így szükségessé vált egy 
új beszerzése. Hamarosan megérkezik a köz-
pontba az új röntgengép, amihez megfelelő 
informatikai rendszert is kiépítenek. – Kiír-
tuk a nemzetközi közbeszerzést, aminek a 
nyertese kiválasztásra került, illetve a szer-
ződéskötés is megtörtént, és a forrás is ren-
delkezésre áll – tudtuk meg Szabó Pétertől. 
Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy 
a beruházáshoz szükséges 250 millió forin-
tot Süli János miniszter közbenjárására, kor-
mányzati támogatás segítségével, Paks Vá-
ros Önkormányzata biztosítja költségveté-
séből. Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati 
Központ főigazgatója azt mondta, hogy az 
új röntgengép sokkal gyorsabb lesz a régi-
nél, modernebb lesz a képalkotás, így még 

korszerűbb ellátást biztosíthat a gyógyásza-
ti központ. – A helyiség, ahonnan elvitték a 
régi röntgengépet, most üresen áll. A szom-
szédos teremben viszont továbbra is hasz-
nálják a régebbi típusú röntgent. Amint 
megérkezik az új berendezés, megtörténik 

az üzembe helyezés, a próbaüzem és az ok-
tatás, ezt követően használható majd a be-
rendezés a betegellátásban – tájékoztatott a 
főigazgató. A Paksi Gyógyászati Központ a 
páciensek türelmét kéri a következő hetek-
ben, amíg ez a folyamat tart.           Szép Zsóka

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Babai István/archív
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A sorozat előző részében megis-
merhették az építésügy változá-
sait. A  történeti visszatekintés-
ből egyértelműen megmutatko-
zott az évek során bekövetkezett 
szemléletváltás: a szocialista uni-
formizálást felváltotta az érték 
alapú különbözőségek elfogadá-
sa. Minden településnek megvan 
a csak rá jellemző domborzati el-
helyezkedése, utca- és telekki-
alakítása, a beépítések módja, az 
épületek jellegzetes formai meg-
jelenése, színezése. Mindezek 
együttese alkotja a falvak, város-
ok sajátos hangulatát. Ha lenéz-
nek a Gárdonyi-kilátóból Paksra 
vagy Lussoniumból Dunaköm-
lődre, a látvány magáért beszél. 
A távolból egységes képet látunk, 
még akkor is, ha néhol ezt az egy-
séget megbontja egy-egy zava-
ró elem, a környezetéből kiugró 
magasabb épület, eltérő tetőfor-
ma vagy -fedés. Amit egységes-
nek érzékelünk, azok a telepü-
lésre jellemző általános érvényű 
sajátosságok. Mielőtt ezekre ráté-
rünk, fel kell idéznünk a vonat-
kozó jogszabályokat. 
A legmagasabb szintű építésügy-
gyel foglalkozó jogszabály az épí-
tett környezet alakításáról és vé-
delméről szóló törvény (1997. 
évi LXXVIII. törvény), amely az 
egész országra vonatkozó általá-
nos építésjogi és építési követel-
ményeket fogalmaz meg, általá-
nosságban várja el az országos 
szintű és önkormányzati jogsza-
bályoknak való megfelelést. A te-
lepülésképpel kapcsolatos egész 
országra vonatkozó általános sza-
bályokat a településképről szó-
ló (2016. évi CXXVIII.) törvény 
tartalmazza. Az országos telepü-
lésrendezési és építési követelmé-
nyeket a 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet (OTÉK) állapítot-
ta meg. A  településre vonatkozó 
sajátos szabályokat a helyi építési 
szabályzatban (HÉSZ), a telepü-
lésképre vonatkozó szabályokat a 

településképi rendeletben (TKR) 
találjuk meg. A  helyi sajátossá-
gokban való eligazodásban segít a 
Települési arculati kézikönyv. 
Nincs könnyű helyzetben, aki 
építkezni szeretne, mert ezeket 
mind ismernie kell, a bennük 
foglaltakat be kell tartania. Bár 
ez nagyon bonyolultnak tűnhet, 
nem kell megijedni, mert ha kel-
lően szétnéznek a lakókörnyeze-
tükben, illetve az építéssel érin-
tett telek környezetében, nem 
tudnak nagyon nagyot tévedni. 
Az arculati kézikönyv általános 
része útmutatást ad, mire kell �-
gyelni, hogy megfeleljenek az ál-
talános elvárásoknak. Látványos 
és közérthető ábrákat tartalmaz a 
jó és a kerülendő megoldásokra, 
rávezet, hogy saját érdekükben 
célszerű a javasolt megoldásokat 
alkalmazni. Olyan összefüggése-
ket tár fel, amelyeket dédapáink 
ösztönösen alkalmaztak az épü-
letek elhelyezése, tájolása és akár 
a növények telepítése során. Ki-
emelendő, hogy fontos a nö-
vénytelepítési szabályok betartá-
sa is. Növényültetéskor hajlamos 
az ember megfeledkezni arról, 

hogy idővel megnő az adott nö-
vény, ezt a kiválasztáskor tartsák 
szem előtt nemcsak a maguk, ha-
nem a szomszédaik érdekében is.
A  tényleges általános építésze-
ti követelményeket a helyi építési 
szabályzat és a településképi ren-
delet tartalmazza. Leegyszerűsít-
ve: az elhelyezés módját a HÉSZ-
ben találjuk, a külső megjelenést 
a TKR szabályozza. Ha visszaté-
rünk a Gárdonyi-kilátóhoz, és 
megvizsgáljuk városunk látké-
pét, szembeötlőek az általánosan 
jellemző sajátosságok, amelye-
ket az azoktól való eltérések csak 
erősítenek. Amikor a jellemzően 
keskeny telkes oldalhatáron álló, 
utcára merőleges, 40-45˚-os te-
tőformájú beépítést megzavar-
ja egy jóval szélesebb telek, rajta 
az utcával párhuzamos és ráadá-
sul jóval kisebb hajlásszögű le-
pényszerű épület, megakad raj-
ta az ember szeme, és felmerül 
a kérdés, hogyan került ez oda. 
Ha ugyanezt az épületet a város 
egy másik pontján, szélesebb és 
hasonló beépítésű telkek között 
látják, természetes, mert oda-
való. Ne feledjék, mindent a sa-

ját környezetében kell vizsgál-
ni. Ha telket vásárolnak, nézzék 
meg a környezetében lévő épü-
leteket, és próbálják beleilleszte-
ni az építésre vonatkozó elkép-
zeléseiket. Tudomásul kell venni, 
hogy a meglévő épületek megha-
tározzák az önök épületét, és az 
önöké is meghatározza, befolyá-
solja a környezetet. Ne térjenek 
el a helyben megszokottól, tisz-
teljék szokásait, hagyománya-
it. Keressék meg a településnek 
azt a részét, amelyik jobban illik 
az elképzelésükhöz, ízlésükhöz, 
amihez könnyebben tudnak al-
kalmazkodni.
Az általános előírások ezt az 
igényt fogalmazzák meg és öntik 
szabályokba, amelyeket a paks.
hu honlapon a városfejlesztés 
fül alatt, a helyi építési szabály-
zat, valamint a települési arcula-
ti kézikönyv, településkép védel-
méről szóló rendelet címek alatt 
böngészhetnek. A szabályok kö-
zötti eligazodásban készséggel 
nyújt segítséget a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal műszaki hatósá-
gi csoportja.

Vassné Skerlanitz Katalin

KözéletKözélet

Paksi építésügyi kisokos 
Általános építészeti követelmények

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közélet

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

Szépkorút köszöntöttek a város nevében

Világi főjegyzőnek választották Bor Imrét

Kilencvenedik születésnapja alkalmából 
köszöntötték Pintér Sándornét Paks Vá-
ros Önkormányzata nevében. Az ünne-
pelt otthonában vette át Szabó Péter pol-
gármestertől a miniszterelnök üdvözletét 
tartalmazó emléklapot és a város aján-
dékcsomagját.

Pintér Sándorné, született Sárai-Szabó Irén 
1931. február 20-án látta meg a napvilágot 
Lóréven, az ország egyetlen szerb többségű 
településén. Kisgyermekként került Paks-
ra családjával, a református iskolában ta-
nult, jó szívvel emlékszik vissza a régi ta-
nítókra, Bálint Bulcsúra, Záborszki Já-
nos tiszteletesre. Nyolcan voltak testvérek, 
még hárman élnek. Lánykorában dolgozott 
napszámosként a csámpai bolgárkertészet-
ben, rövid kitérővel Budapesten kalauz volt, 
majd a konzervgyárban helyezkedett el. Ta-
karított fogorvosi rendelőben, református 
parókián és az atomerőműben is. Első há-
zassága válással végződött, második férjét 
nagyon szerette, de sajnos már elvesztette. 
Két gyermeke született, akik után két uno-

kája és három dédunokája van. A lánya ko-
rán meghalt, jelenleg �ával és gondozásra 
szoruló unokájával élnek együtt. Irénke né-
ninek korához képest jó az egészsége, csu-
pán egy korábbi agyvérzés szövődménye-

ként fejfájással és vérnyomásproblémával 
küzd. Takarít, főz és még a közeli boltba is 
elsétál. Szabadidejében szívesen olvas újsá-
gokat, könyveket egyaránt.

Kohl Gyöngyi

Bor Imre 2007 óta a református egyház tag-
ja, a Paksi Református Egyházközség pres-
bitere, az elmúlt hat évben a zsinat egyik 
választott képviselője, 2021 év eleje óta pe-
dig a Dunamelléki Református Egyházke-
rület világi főjegyzője. Azt mondja, hogy 
valamennyi egyházi teendőjére szolgálat-
ként tekint. 

– A Magyar Református Egyházban paritá-
sos elven működik a vezetés, egy lelkész és 
egy világi egyháztag áll az adott testület élén. 
A gyülekezetek hatévente választanak az egy-
házmegye élére esperest és gondnokot, va-
lamint az egyházkerületek élére püspököt és 
főgondnokot. A vezetők ezt követően helyet-
teseket jelölnek, őket a közgyűlés tagjai vá-
lasztják meg – mondta Bor Imre, akit január 
közepén kért fel helyettesének az egyházke-

rületi főgondnok. Világi főjegyzői hivatalá-
ba a Dunamelléki Református Egyházkerület 
közgyűlésén iktatták be január 25-én. – Jelen-
leg a feladatok áttekintése, átvétele, valamint 

egymás közötti felosztása zajlik. Várhatóan az 
egyházkerület vagyonkezelési és üzemelteté-
si feladatait fogom ellátni – tájékoztatott Bor 
Imre, hozzátéve, hogy több mint tíz éve szo-
ros és napi kapcsolata van Jézus Krisztussal. 
–Valamennyi egyházi feladatomra szolgálat-
ként, a közösség érdekében végzett munka-
ként tekintek. Az elmúlt években képvise-
lő voltam a zsinatban, ami az egyház legfőbb 
döntéshozó szerve, a mind a négy egyházke-
rületre vonatkozó általános törvények itt szü-
letnek. De attól még, hogy egyre felelősség-
teljesebb tisztségeket töltök be az egyházban, 
nem változott az Istennel való kapcsolatom. 
Bor Imre reméli, hogy feladatait sikeresen 
össze tudja majd egyeztetni, és kinevezésé-
nek pozitív hatása lesz mind a paksi reformá-
tus egyházközségre mind a Tolnai Reformá-
tus Egyházmegyére is.                               -wph-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Atomerőmű

Kiemelt cél a Paks II. projektben 
a munkabiztonság

A Paks II. projektben legfontosabb – kivé-
tel nélkül minden területen, így az építke-
zésen is – a biztonság. Szigorú biztonsági 
intézkedések, szabályok szolgálják az épít-
kezésen dolgozók egészségvédelmét, a bal-
esetek elkerülését.

A  munkavédelem már a tervasztalon is ki-
emelt �gyelmet kap a Paks II. projektben. 
A  szakemberek a beérkező kiviteli terve-
ket munkavédelmi szempontból is értéke-
lik. Biztonsági és egészségvédelmi terv ké-
szül, ami az alapvető munkavédelmi szabá-
lyokat tartalmazza. Ebben részletesen leírják, 
hogy milyen módon biztosítható a dolgozók 
testi épsége és a balesetek elkerülése. Ez min-
den munkafázisra kiterjed az anyagok szállí-
tásától az alapozási munkákon át a magasban 
történő munkavégzésig, tudván, hogy a biz-

tonságért hozott áldozat jó befektetés, hiszen 
védi a dolgozót, és ezáltal fenntartja a haté-
konyságot.
A felvonulási létesítmények kivitelezése kap-
csán egy sor szigorú előírásnak kell megfe-
lelni. Azoknak, akik a területen munkát vé-
geznek, munkavédelmi oktatáson kell részt 
venniük. A  munkavédelmi ismeretekre, az 
oktatásra nagy hangsúlyt helyeznek annak 
érdekében, hogy a dolgozókban kialakuljon 
a biztonságtudat, és ne csak kényszernek, ha-
nem számukra hasznosnak érezzék a szabá-
lyokat, a védőeszközök használatát.
A két új atomerőművi blokk építéséért felelős 
Paks II. Zrt. munkatársai következetesen be-
tartják a munkavédelmi előírásokat, és ugyan-
ezt várják el a területen dolgozóktól is.
A területre például csak megfelelő védőruhá-
ban, munkavédelmi bakancsban lehet belép-

ni, és kötelező a fejvédősisak, valamint a látha-
tósági mellény használata. Nagy hangsúly ke-
rül az útvonalak kijelölésére és a veszélyzónák, 
például munkaárkok és gödrök elkerítésére. 
A  magasban dolgozók leesésvédelmének 
biztosítása kiemelt feladat. Ehhez egyebek 
mellett egy hazánkban még ritkaságnak szá-
mító eszközt is használnak a Paks II. Zrt. Erő-
mű-beruházási Központjának építésekor. Ez 
az Alsipercha leesésvédelmi rendszer, ami 
nagy biztonságot nyújt a magasban (például 
az építmény tetején) dolgozóknak.
Alapvető cél, hogy ezen a monumentális 
építkezésen kiemelten biztonságos környe-
zetben történhessen a munkavégzés.
Nemcsak a munkavédelmet, hanem az egész 
Paks II. projektet a biztonság elsődlegessé-
ge jellemzi. A projekt keretében két VVER–
1200 típusú blokk épül a ma működő négy 
reaktor pótlására. Az új egységek úgyneve-
zett 3+ generációs 1200 MW villamos telje-
sítményű blokkok lesznek. E típus fejlesztése 
során a biztonságnövelés hangsúlyos szere-
pet kapott. Az itt alkalmazott biztonsági �lo-
zó�a – összhangban a nemzetközi nukleáris 
biztonsági ajánlásokkal – a mélységben tagolt 
védelem elvén alapul, azaz egymástól függet-
len védelmi szintek garantálják a biztonságot.

(X)

Korszerű munkavédelmi eszközök szolgálják a Paks II. projekten dolgozók biztonságát (Alsipercha leesésvédelmi rendszer) Fotó: Paks II. Zrt.
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Eladó Tolnán, a volt 
laktanya területén 
8000 négyzetméteres 
telken egy szerke-
zetkész, háromszin-
tes, szintenként 1000 
négyzetméte res tár-
sasház.  A nyeregte-
tős, Bramac csere-
pes épületben kialakítható 38-40 lakás. A társasház alatt szuterén 
van. A paksi atomerőmű 20 kilométer távolságra található.

Eladó társasház!

Érdeklődni lehet: 
a 06/30-530-22-90-es telefonszámon. 



Fotó: Szaffenauer Ferenc

A  beszélgetés apropóján vég-
zett számvetés eredménye sze-
rint Tullner Attila pontosan éle-
te felét töltötte Pálfán, a másikat 
Pakson. Huszonhét éve kötöt-
te össze életét feleségével, az ere-
detileg németkéri Volarics Mag-
dival, közös életüket pedig már 
Pakson kezdték. Ma is a lakóte-
lepen élnek egy gyönyörű pano-
rámát biztosító negyedik emele-
ti lakásban. Fiaik �atal felnőtt-
ként immár kétlakiak, a sport és 
a tanulás Baranyába szólítja őket. 
Az i�abb Attila felnőttképzésben 
földmérő és térinformatikai tech-
nikusnak tanul, Árpi pedig föld-
rajz szakos egyetemista. Édesap-
juk nemcsak ezért büszke rájuk, 
hanem azért is, mert mindket-
ten élsportolók, kézilabdáznak. 
E tekintetben édesanyjuk nyom-
dokaiba léptek, aki – mint férje 
szintén nem titkolt büszkeséggel 
mondja – kiváló játékos volt. At-
tila nem rejti véka alá, hogy éle-
tében az egyik legnagyobb aján-
déknak azt tartja, hogy Mag-
dival egymásra találtak, együtt 

ugyanis minden akadályt köny-
nyebb leküzdeni. A �úkra vissza-
térve még elmondja, hogy nagy 
bánatára most a járvány miatt 
nem mehet a meccseikre, pe-
dig ez volt az egyik legkedvesebb 
időtöltése. A másik a zene, azon 
belül is a klasszikus rock. A  ra-
jongás iránta nem tűnt tova az 
i�úkori évekkel, ahogyan a gye-
rekkori barátságai sem. Hiába 
az őszülő halánték – vagy éppen 
azért –, Attila tekintete elfelhősö-
dik, amikor a gyerekkori baráta-
iról beszél. Nem a szinte feledés-
be merült régi szép emlékek mi-
att érzékenyül el, hanem azért, 
mert melegséggel tölti el, hogy 
ma is számíthatnak egymásra, a 
barátság ma, évtizedek múltán 
is élő. A kamaszkoruktól ott vol-
tak és ott vannak ma is egymás 
életének meghatározó pillana-
taiban. Számba se lehet venni a 
sok-sok élményt, közös nyaralá-
sokat, szilvesztereket és persze a 
koncerteket, fesztiválokat, ame-
lyekért akár az ország másik vé-
gébe is elzarándokoltak. A pálfai 

barátokkal Vackor, ahogy ők szó-
lítják, a paksi Gastroblues fesz-
tivál főzőversenyének is állan-
dó résztvevője. Remekbe szabott 
főztjeiket a közönség és a zsűri 
is díjazta az elmúlt években. At-
tila számára ugyanis nemcsak a 
rock örök, hanem a gasztronó-
mia iránti rajongás is. Apró gye-
rekkora óta szeret főzni. Felidézi, 
amikor a szomszéd kislány meg-
betegedett, és átküldte hozzájuk 
az anyukáját, hogy őt kérje meg, 
hogy süssön rántottát, mert azt 
szeretne enni. Akadt ennél na-
gyobb szabású felkérés is a pálfai 
Sió Rock Fesztiválon, amit a ba-
ráti társaság szervezett. A  stáb-
nak és a fellépőknek persze a 
megszokott páros főzött, ő és ba-
rátja, aki egyben komája is. Az 
egyik fellépő zenekar frontembe-
re a pörköltjüket kóstolva felkér-
te őket, hogy legyenek ők a sza-
kácsok a lakodalmában. De em-
lékezetes számára az is, amikor 
szintén egy pálfai baráttal az egy-
kori Grand Café főzőversenyén 
vettek részt, a zsűrit pedig az Is-

merős Arcok zenekar tagjai al-
kották. 
Habár gördített elé az élet akadá-
lyokat, állította kihívások elé, úgy 
tűnik, Attila pályafutását tekintve 
is csak a szépre emlékszik. Húsfel-
dolgozónak tanult, de a hivatását 
évtizedeken át a kereskedelem je-
lentette, amihez üzletvezetői vég-
zettséget is szerzett. A  szakma 
alapjait a pálfai ABC-ben vérbe-
li kereskedőktől tanulta. Bizalmat 
kapott, �atalon üzletvezető-he-
lyettes lett, és amikor Paksra köl-
töztek, már várta egy kis húsbolt, 
ahol már első számú vezető lett. 
Nagyon szép éveket töltött üzlet-
vezetőként az egykori Plus hús- 
és hentesáru-részlegén, amelynek 
tulajdonosi köre rendre változott, 
ő viszont �x pont volt a vásárlók 
és kollégák számára. Módszere-
sen kereste a jó munkatársakat, 
akikkel aztán hosszú időn át dol-
gozott együtt. Életének egy másik 
szép szakasza volt, amikor vállal-
kozóként, harmincegy alkalma-
zottal üzemanyagtöltő állomáso-
kat üzemeltetett az M6-oson. Szí-
vesen álltak meg az autósok nála, 
ahol nem benzinszag, hanem fris-
sen sült kolbászillat fogadta őket. 
Attila ugyanis soha nem tud-
ta meghazudtolni magát. A kuta-
kat eladták, ő pedig a rászakadt 
szabadidőben egy régi álmát va-
lósította meg: jogosítványt szer-
zett „nagy vasakra”, azaz kamion-
ra, autóbuszra. Meglehet – mond-
ja –, hogy azért vágyott erre, mert 
édesapja volt Pálfán a tsz-nél a 
buszsofőr, ő pedig természetesen 
sok útjára elkísérte.
Tullner Attilával manapság a vá-
ros útjain közlekedő e-buszok 
egyikén találkozhatnak a paksi-
ak. Figyelemmel kísérte az elekt-
romos tömegközlekedéssel kap-
csolatos terveket, nagyon szere-
tett volna abba bekapcsolódni. 
Úgy gondolja, ez egy újabb szép 
szakasz lesz a pályafutásában, de 
meggyőződése, hogy a város éle-
tében is. – Félóránként megyünk 
Dunakömlődre, a belváros forgal-
mas részein tízpercenként járunk, 
keresztül-kasul bejárjuk a várost. 
Én azt remélem, hogy egyre töb-
ben utaznak majd velünk – fogal-
maz.                       

Szabó Vanda

Jó napot, mi újság?

Tullner Attila
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Mozaik

Mesterségekről első kézből
Mérei Edit anyakönyvvezető
– Hogyan lett anyakönyvvezető?
– Nem terveztem, hogy az leszek. Egy kisvál-
lalkozásban dolgoztam ügykezelőként, de a 
gazdasági válság miatt 2008-ban munkanél-
küli lettem. Közmunkaprogramban vettem 
részt, aztán amikor a polgármesteri hivatalban 
az igazgatási osztályon megüresedett egy állás, 
engem választottak a jelentkezők közül. Mű-
ködési és telephelyengedélyekkel foglalkoz-
tam. Az akkori anyakönyvvezető úgy gondol-
ta – talán a közvetlenségem miatt –, hogy al-
kalmas lennék erre a pályára, így felvetette az 
ötletet. 
– Milyen képzés szükséges ahhoz, hogy valaki 
anyakönyvvezető legyen?
– Éppen akkor indult Szekszárdon anyaköny-
vi szakképzés. Ez egyéves iskola volt, mostan-
ra két hónaposra rövidült a képzési idő. Ala-
pos elméleti és gyakorlati felkészítést kaptunk, 
érdekes és izgalmas volt. Soha nem gondoltam 
volna, hogy valaha beszélni fogok akár százöt-
ven ember előtt. 2010-ben szakvizsgáztam, az-
óta anyakönyvvezetőként dolgozom, de 2014-
ig klasszikus igazgatási feladatokat is elláttam. 
A munka elvégzéséhez elegendő lett volna az 
érettségi és a szakvizsga, de én kicsit jobban 
meg szerettem volna ismerkedni a közigaz-
gatással, ezért elvégeztem a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
igazságügyi igazgatási szakát, 2019-ben diplo-
máztam. 
– Mi az anyakönyvvezető feladata?
– Az összes anyakönyvi eseménnyel foglal-
kozom; tehát a házasságkötések, a halálesetek 

dokumentálását végzem, illetve a születésekét 
is. Utóbbiból kevés van, hiszen ahhoz, hogy én 
jegyezzem be az anyakönyvbe, itt kell megszü-
letnie a babának. Emellett még számos felada-
tom van, például a születési név megváltozta-
tása, vagy az apai elismerő nyilatkozatok felvé-
tele is hozzám tartoznak. 
– Az anyakönyvvezető legközismertebb fel-
adata a házasságkötés lebonyolítása. Ho-
gyan készül erre?
– Ez nagyon egyénre szabott, személyiségfüg-
gő. Előzetesen megbeszéljük a párokkal, hogy 
a hivatalos ceremónián túl milyen esküvőt 
szeretnének, én pedig próbálok mindent en-

nek megfelelően szervezni. Például egy csám-
pai esküvőn, külső, varázslatos helyszínen egy 
nagyobb termetű kutya vitte oda a gyűrűket a 
párnak. Az Erzsébet Nagy Szállodában pedig 
egyszer esti esküvőnek lehettem részese, fel-
emelő érzés volt a lampionok fényénél össze-
adni a párt. 
– Hogy viseli a család, hogy hétvégéken is dol-
goznia kell?
– Már megszokták. Sokszor megesik, hogy 
három esküvő is van egy szombaton, ilyenkor 
gyorsan kell ebédet főznöm, készülődnöm, de 
a családom rugalmasan kezeli ezt. 
– Miért szereti ezt a szakmát?
– A nehézségek ellenére a szívemhez nőtt. Azt 
szeretem a leginkább, hogy sok emberrel talál-
kozom, illetve hogy a házasságkötések, szüle-
tések révén részese lehetek az emberek legbol-
dogabb pillanatainak. Szeretem a régi anya-
könyveket, amelyek itt vannak az irodámban, 
az illatukat, az írásmódot, ahogy vezették eze-
ket, megfogott a miliő. 
– Ki alkalmas erre a hivatásra?
– Mérhetetlen alázattal kell viszonyulni a 
munkához és az emberekhez. Fontos az em-
berség, a türelem, a megértés, a személyre sza-
bott kommunikáció az ügyfelekkel azért, hogy 
megfelelően tudjuk kezelni őket, adott eset-
ben a problémáikat, hiszen ebben a szakmá-
ban gyászolókkal is találkozunk. Nem lehet, és 
nem is tudnám ügy-ügy, darab-darab szinten 
kezelni az ügyfeleket.                        

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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– Attila, mióta vársz erre a napra?
– Nem erre a napra vártam igazán, hanem 
arra, hogy Pakson beinduljon a helyi televí-
ziózás. Ez a nap azt jelenti, hogy hivatalosan 
is lerakta ennek alapjait az önkormányzat. 
Még sok-sok ilyen „nap” lesz, a legközelebbi 
például a főszerkesztő kinevezése. 1986-ban 
Gyöngyösről jöttem ide, hogy a városi televí-
zió vezetője legyek. Ennyi év telt el, ebből a 
szempontból valóban jeles nap április 28-a. 

Volt, amikor reménytelennek tűnt itt a helyi 
televíziózás ügye.
– Mi ennek a hat évnek a rövid története?
– Augusztus elsejével jöttem a céghez. Kará-
csonykor már műsort szerettünk volna adni, 
ehhez megvoltak a feltételek, érthetetlen ok-
ból azonban nem jöhetett létre ez a próba-
adás. Utasításra mindent vissza kellett hor-
danunk az erőműbe a lakótelepi stúdióból. 
Megszűnt a városi televíziózásnak még a gon-
dolata is. A PAV-nál a vállalati képzéshez ké-
szítettünk oktató�lmeket, diákat, fotósoroza-
tokat, de voltak más ambícióink is: szinte lop-
va, félig titokban, szabadidőben csináltuk a 
�lmünket Paksról, Dunakömlődről vagy ép-
pen a györkönyi pincesorról, értékmegőrzés 
céljából. A másfajta televíziózásnak a csírá-
ja a sportban rejlett. […] A sport révén szép 
lassan megindult valami. „Ha már itt van ez 
a stúdió, miért nem vetítetek jó �lmeket?” – 
kérdezték egyre többen. Az első képújság és 
az első �lm bemutatása után pezsgőt bontot-
tunk, és azt hittük, hogy mi már televízió va-
gyunk. […]

– Kikkel vágtok neki a városi televíziózásnak?
– Ezt négy főállású munkatárs csinálja: Szelp 
Csaba adásrendező, Polgár András operatőr, 
Sza�enauer Ferenc műszaki vezető és én. Sok 
külső munkatársat nyertünk meg, van két 
nagyon lelkes kolléganőnk: Dorogi Gabi-
ról és Kohl Gyöngyiről van szó, akik napról 
napra ügyesebbek, de Klement Tibor átvette 
a sportműsorok szerkesztését, rendszeresen 
foglalkoztatjuk Szabó Pált, Leskó Lászlót, 
Vajda Tibort. […] Eddigi legnagyobb siker-
élményünk a hét és fél órás húsvéti adás-
hoz fűződik, ami igazi élő magazin volt. Ha-
sonlóra készülünk május 31-én. Gyermek-
napon sok-sok érdekes riport, rajz�lm, más 
érdekesség csalja majd a képernyő elé a gye-
rekeket. […]
– Téged azért hívtak ide hat éve, hogy a vá-
rosi televízió vezetője legyél. Miért nem 
akarsz főszerkesztő lenni?
– Nem a főszerkesztő fogja csinálni a televí-
ziózást. Én pedig azt szeretném csinálni to-
vábbra is.                                             Gutai István

1992. május 20., 4. évf. 11. szám 

A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Szóváltás Koós Attilával

Önkormányzati tudósítások – 
Április 28-án történt

A képviselő-testület 1992. május 1-jei hatállyal létre-
hozta a Városi Televíziót. Részletek a Paksi Atomerő-
mű Rt. és Paks város önkormányzata közötti együtt-
működési megállapodásból: 2. Az Atomerőmű Rt. 
térítémentesen a városi tévé rendelkezésére bocsátja 
a tulajdonát képező Paks, Babits M. u. 3. 10/3., illetve 
10/4. sz. alatt kialakított lakótelepi videóstúdiót, a ben-
ne elhelyezett audio- és videotechnikai eszközöket, be-
rendezéseket, felszerelési tárgyakat. […] 5. A Városi 
Televízió önálló jogi személyként önálló pénzügyi gaz-
dálkodást folytat. Működéséhez szükséges költségek 
fedezete: önkormányzati támogatásból, közérdekű kö-
telezettségvállalás keretében átvett pénzeszközökből, 
vállalkozási tevékenységből, illetve a PART által bizto-
sított támogatásból biztosítható. […] 8. A felügyelőbi-
zottság összetétele az alábbiak szerint alakul: elnök és 
négy tag. Az elnököt és két tagot az önkormányzat, két 
személyt a PART delegál… 

1992. május 20., 4. évf. 11. szám

A Paksi Városi TV új főszerkesztőjének 
bemutatkozása

Június 25-én délután 5 órakor a Ring 
étteremben mutatkozott be Nagy Zol-
tán újdonsült főszerkesztő a helyi te-
levízió munkatársainak, Bor Imre 
polgármesternek, Rósa Gézának, az 
atomerőmű tájékoztatási irodavezető-
jének és dr. Kemenes László sajtóosz-
tály-vezetőnek. Először Bor Imre kö-
szöntötte az egybegyűlteket megkö-
szönve a tévé jelenlegi stábjának az 
eddig végzett eredményes munkát, és 
további sikereket kívánt az új főszer-
kesztővel megerősödött csapatnak. 
Beszédében hangsúlyozta a városi te-
levízió fontosságát, kiemelve városunk 
közéletében betöltött szerepét. […] 
Befejezésül (Koós Attila, eddigi veze-
tő javaslata alapján) jutalmakat adott 
a következő külső munkatársaknak: 

Fritzné Horváth Margit, Husz Kriszti-
na, Sza�enauerné Kohl Gyöngyi, Sza-
bóné D. Gabriella és Klement Tibor. 
[…] Nagy várakozás előzte meg Nagy 
Zoltán bemutatkozását. Megtudhat-
tuk, hogy Tolna megye szülötte, s min-
dig büszke volt arra, ha jó híreket hal-
lott, látott szűkebb hazája felől. Ezen a 
téren szerinte a paksi sportolók jártak 
az élen. Mint mondotta, Paks adottsá-
gainál fogva összetett város, így elég 
heterogén a lakosság, amit össze kell 
fogni, s erre a tömegtájékoztatás ki-
rálya, a tévé talán a legalkalmasabb. 
[…] Elképzelése szerint egy szolgálta-
tó funkciójú, híradószerű, informáci-
ókkal tele tévét képzel el. […] 

-oz-
                          1992. július 15., 4. évf. 15. szám
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Négy paksi fiú 
Barcelonában

[…] A Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöksége az egyes szakszövetségek ja-
vaslatai alapján előterjesztette és elfo-
gadta az olimpián részt vevő magyar 
sportolók és sportvezetők teljes névso-
rát. A MOB elnökségének döntése sze-
rint 235 versenyző (63 nő és 172 fér-
�) 23 sportág 166 versenyszámában áll 
rajthoz. Örömünkre szolgál, hogy a jú-
lius 25-e és augusztus 9-e között folyó 
nemes vetélkedőn városunk sportolói 
is színre lépnek. Judóban Kovács Antal, 
az Atomerőmű SE versenyzője, ökölví-
vásban pedig Bognár László, Petrovics 
János és Kalocsai Zoltán, a Paksi SE ver-
senyzői képviselik városunkat Barcelo-
nában.                                                (zerza)

  1992. július 29., 4. évf. 16. szám  1992. augusztus 12., 4. évf. 17. szám

1992. április 22., 4. évf. 9. szám 

A Paksi Atomerőmű Rt. reaktorblokk-
jai 1982 óta biztonságosan működ-
nek. A polgári védelem alapvető fel-
adata, hogy veszély esetén (pl. nukleá-
ris üzemzavar) a lakosság megbízható 
riasztását végre tudja hajtani. Ebből a 
célból 1988-ban kiépült Paks 30 km-
es körzetében – a meglévő szirénák-
ra – egy hangfrekvenciás körvezérlé-
sű rendszer, amelynek üzemi próbája 
eddig nem valósult meg. Természete-
sen ahhoz, hogy mindenkor megbízha-
tóan számíthassunk a technikai eszkö-
zök működőképességére és ezáltal biz-
tonságunkra is, időnként a rendszer 
üzemeltetési próbáját végre kell hajta-
ni. Erre az üzempróbára a helyi önkor-
mányzatok kérésére és egyetértésével 
1992. május 6-án 13.00 órakor kerül sor. 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy 
a szirénák megszólalása csak a rendszer 
próbája, tehát semmiféle intézkedést 
nem igényel. 1992. május 6-án 13.00 
órakor először a KATASZTRÓFA RI-
ADÓ jele (kétperces, periodikusan vál-
tozó magasságú hang) fog megszólalni, 
majd ezt követően 13.10-kor a RIADÓ 
ELMÚLT (kétszer félperces, közben fél 
perc szünettel megismételt, állandó ma-
gasságú hang) jelzés lesz hallható. 

Dr. Bőgner Miklós c. államtitkár 
6. számú régió köztársasági megbízott

1992. május 6., 4. évf. 10. szám

A Kereszt utcai mezőgazdasági bolt, a pak-
si köznyelvben, az árusított növényvédő 
szerek jellegzetes szaga miatt büdös bolt-
ként szerepelt. Kerestem az üzletet, de csak 
az üres épület, az udvarban vaselemeket ra-
kodó dolgozók fogadtak, igazítottak útba, 
menjek a régi Birka csárda, majd Taurus üz-
let helyére […] – Mi késztette költözködés-
re az üzletet? – kérdezem már az új üzletben 
Schmidt Mihályt, az ÁFÉSZ-alapegység ve-
zetőjét. – A régi üzlet egy részét a helyi ön-
kormányzattól béreltük. A jelenlegi üzlet már 
az ÁFÉSZ saját épületében üzemel. A Taurus 
üzletet az ÁFÉSZ-áruház műszaki osztályára 
költöztettük, így egy sokkal tágasabb, világo-
sabb, kulturáltabb körülményeket biztosító 
üzletet kaptunk.[…]          Katonáné Szalai Irén

1992. február 26., 4 évf. 5. szám

A krízishelyzetű családok azonnali támoga-
tásáról szóló előterjesztést az egészségügyi-
szociális bizottság is támogatta. A Családse-
gítő Központ [...] feladatait a Polgármesterei 
Hivatal családvédelmi csoportja vette át. A 
családok ilyen, azonnali támogatására szük-
ség van, annak ellenére, hogy segélyezésük, a 
gyámügy és a felnőttvédelem területén alap-
vetően megoldott, indokolt a kérdés jogi sza-
bályozása. Olyan válsághelyzetek megol-
dásáról van szó, amikor valakinek ellopják 

a pénztárcáját a �zetésével, ha a beteg gye-
rek útiköltségére nincs pénz, vagy a nyugdíj 
kézbesítése előtt váratlan kiadás sújt egy-egy 
idős embert, amikor a segítségnyújtás egyéb 
lehetőségét jogszabály kizárja, esetleg állandó 
lakcímhez köti, vagy a rászorultság megálla-
pítása hosszabb időt vesz igénybe. Az azon-
nali segélyezés külön összeget nem igényel, a 
rendkívüli szociális segélykeret terhére törté-
nik, 100-1000 forintig.                     Gutai István

1992. február 26., 4 évf. 5. szám

Közlemény Nincs „büdös bolt”  

A május 5-i ülésről
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Nem tudjuk, hogy milyen tervei vol-
tak Szente Károlynak a Rudnyánszky-
hagyatékból 1889-ben megvett Szent Ist-
ván tér 10. szám alatti udvarházzal, mert 
a millennium évében váratlan dolog tör-
tént:

Felmerült, hogy a község ezen a telken a 
Dunáig nyúló új piacteret alakít ki, ám a 
romos kúriát végül dr. Stern Miksa fogor-
vos vásárolta meg, és alakíttatta át fogadó-
vá Vendéglő a Vadászkürthöz néven. Ek-
kor tűnt fel Scheuer Miklós (1850–1910) 
borkereskedő, aki országos lapokban hir-
detve próbált paksi borainak piacot sze-
rezni, a századfordulón feladott hirdetés-
ben pedig már bezárt vendéglátóhelyek 
berendezéseit kereste. 1904-ben nagy be-
jelentést tett – mint a Vadászkürt Szálloda 
új vendéglőse:

Scheuer Miklós emellett a községi iskola-
szék gondnoka, paksi képviselő-testüle-
ti és megyebizottsági tag is volt. Amikor 
1910-ben elhunyt, 6000 koronát hagyott a 
paksi szegényekre, eladatlan rizling borát 
az örökösök megbízottjaként Flórián Ist-
ván városbíró hirdette a lapokban. Idő-

közben Grünwald Salamon lett a szálló 
új tulajdonosa, aki a közeli nagy szállodá-
val való konkurálás miatt bérházzá alakí-
totta az épületet, mögötte pedig gőzerővel 
modernizálta fűrészfatelepét. Volt miből, 
mert a vállalkozása jól ment, sorra nyer-
te az árlejtéseket (korabeli közbeszerzé-
seket): holtágakat összekötő zsilipépítés, 
közúti hídépítés, györkönyi községháza 
kivitelezése stb. 1911-ben a főtéri tűzvész-
ben leégett a bérház, és veszélyben volt a 
fűrésztelep is. Az épület e tűz után nyer-
hette el jellegzetes díszített homlokzatát, 
az utcafrontján hármas tagolású, az orom-
zaton kétoldalt tölgyfaágas-makkos stuk-
kódíszítést. A bérházban működött Reitter 
József órás-ékszerész ékszerészeti doboz-
gyára, Rosenbaum Miksa könyvnyomdája, 
a Paksi Közgazdasági Bank �ókja, a Huszár 
cukrászda és az Erzsébet szállóból átköltö-
zött mozi is. 
Grünwald Salamon bukása rokon voná-
sokat mutat Bun Lajos és a Paksi Takarék-
pénztár csődjével. Történt, hogy 1913 ta-
vaszán Grünwald cége csődöt jelentett, és 
meg is kezdték az árverezést ingóságaira 
májusban a Szent István tér 10. szám alatt. 
Nyáron úgy tűnt, hogy sikerül a hitelezők-
kel kiegyezni, és a csődöt megszüntetik. 
A  banki kölcsönügyletek miatti instabili-
tás érzékenyen érintette a Paksvidéki Ta-

karékpénztárt. Mádi-Kovács István bank-
elnök rendkívüli közgyűlést hívott ösz-
sze 1913 nyarán, ahol külön napirend volt 
a Grünwalddal kötött ügyletek bemutatá-
sa. A Grünwald-ügybe Rabinek Pál vezér-
igazgató év végére belebukott, és még kará-
csony előtt csalás és sikkasztás vádjával le-
tartóztatták, közben már a gőzfűrésztelep 
gépeit is árverezték. Végül a szekszárdi tör-
vényszék Rabinek Pált fölmentette, Grün-
wald Salamont azonban nyolc havi fogház-
ra ítélte. Az 1960-as évektől az óvárosi tár-
sasági élet fóruma lett az épület, itt üzemelt 
évtizedekig a Hangulat presszó-söröző és a 
Duna mozi, másrészt a kezdeti időkben a 
Paksi Építőipari Ktsz. székhelye is a Marx 
tér 10-ben volt. A rendszerváltás utáni pri-
vatizációs időkben az épület gazdát cserélt, 
és a kopott külső is megújult.

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Az egykori Vadászkürt Szálloda 

 „Megőrült gazdatiszt. Zichy Miklós cs. és 
kir. kamarás gazdatisztje hirtelen megőrült, 
miért is rokonai tébolydába szállították. 
Szente Károly szorgalmas gazdatiszt lévén, 
szép vagyont gyűjtött, így nevezetesen meg-
vette Pakson a br. Rudnyánszky Iván-féle 
kastélyt a parkkal együtt.” (Tolnavármegye, 
1896.12.25., 5.o.) 

„Az egykori Duna mozi új szerepet kapott. 
Ünnepélyes keretek között Herczeg József 
polgármester részvételével felavatták a Hit 
Gyülekezete által megvásárolt és felújított 
épületet. A szépen rendbehozott homlok-
zat, akárcsak a szomszédos házé, tovább 
erősíti a múlt században kialakult Szent 
István tér történelmi hangulatát.” (TMN, 
1996.05.23., 4.o.)

„Van szerencsém a közönséget arról ér-
tesíteni, hogy a paksi Vadászkürthöz 
czímzett vendéglőmet magam kezelem, s 
abban állandóan a saját termésű jó bo-
rokat, a leg�nomabb, elsőrendű söröket 
és kitűnő erdélyi desert borokat hami-
sítatlanul szolgálom ki. Továbbá a mai 
igényeknek teljesen megfelelő, s újon-
nan berendezett vendégszobái-mat mér-
sékelt áron a szállóvendégeknek rendel-
kezésére bocsájtom. A párját ritkító szép 
nyári mulató kertben minden este Bics-
kei Ferkó czigányprímás zenekara a leg-
újabb darabokkal mulattatja a tisztelt 
vendégeimet.” (Tolnamegyei Közlöny, 
1904.04.14., 5. o.) 

Fotó: magánarchívum

A Vadászkürt Szálloda a Szent István téren (Rosenbaum Ignác kiadása, kb. 1918.)
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Tárgy/
történet

A  paksi Katolikus Legényegylet zászló-
ját 2001-ben, az „Isten áldja a tisztes ipart” 
című időszaki kiállításon mutatta be először 
a Paksi Városi Múzeum. A zászló igencsak 
mostoha körülmények közül, leromlott álla-
potban került a gyűjteménybe, restaurálását 
a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör támogatá-
sával tudtuk megvalósítani. Az időszaki ki-
állítás lebontása után az állandó kiállításban 
kapott helyet, később a Deák-házban nyílt új 
állandó kiállításnak is része lett.
A Hany Gábor plébános által szervezett Ka-
tolikus Legényegylet 1884-től 1946-ig mű-
ködött. Alapító elnöke Spies János esperes 
plébános volt, tagsága az első évben 45 ren-
des és 45 pártoló tagból állt. A mesterlegé-
nyek valláserkölcsi és szakmai nevelését tar-
totta feladatának. Az egyesület célja a hely-
beli ipar fellendítése, a �atal nőtlen fér�ak 
hitbéli, erkölcsös szórakozásának elősegíté-
se volt. Tagjai 17-26 éves katolikus, nőtlen 
iparossegédek, szakképzett gyári munkások 
lehettek. Az egylet gyűléseit a Kossuth La-
jos utcában, a Rosty-kúria udvari szobáiban 
tartotta. Jelmondata: „Isten áldd meg a tisz-
tes ipart!”. 

A  zászló egyik oldalán az egylet neve és 
védőszentje, Szent József, a zászló másik 
oldalán az egylet jelmondata és Szűz Má-
ria látható. 
A zászlóhoz tartozó szalagdíszt a szokások 
szerint a zászlóanya készítette. A szalagot, 
ami a legényegylet zászlajával együtt ke-
rült a múzeumba, a felirat tanúsága sze-
rint Bún Gusztávné varrta. Ez felveti a kér-
dést, hogy egymáshoz tartozik-e a két mű-
tárgy, ugyanis az 1898-ban alapított Paksi 
Katolikus I�úsági Egylet zászlószentelési 

ünnepségéről való korabeli tudósítások-
ban Bún Gusztávnét ennek az egyletnek a 
zászlóanyai tisztségében emelik ki.
A  zászlórúd és a hordozószíj kialakítá-
suk alapján egységet alkotnak, viszont jó-
val korábban készültek, amiről a szíj szi-
ronyozással készített felirata ad bizony-
ságot: „Deli Ignátz varrta 1799”. A szíjon 
lévő egyéb díszítések azt valószínűsítik, 
hogy csizmadiacéh zászlajához tartozhat-
tak eredetileg. 
A zászlószegeken látható nevek viszont is-
mét az 1800-as évek utolsó évtizedeiből 
ismertek, és mivel „Ns. Spies János elnök” 
szerepel köztük, bizonyosra vehető, hogy 
a Katolikus Legényegylet zászlószentelési 
ünnepélyére készültek. 
Források:
Pécsi Közlöny, 1899. október (7. évfolyam, 
108-121. szám) 1899-10-15 / 114. szám, 4. 
oldal
Kaczián János: Paksi Egyesületek 1841–1949. 
Városi Múzeum Adattára 2994
Kernné Magda Irén: A Katolikus Kör. Paksi 
Hírnök, 2011. március 18. 14. oldal.                                           

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Fotók: a Paksi Városi Múzeum fotótárából
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Civil szféra: a Munkácsy óvoda alapítványa

Civil szféra: Balogh Antal Alapítvány
A  Balogh Antal Alapítványt 
2015-ben hozták létre akkori 
nevén a Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázi-
umban végzett oktatás-nevelés 
támogatására, a szervezet alapí-
tója Csősz István egykori pak-
si plébános. A kuratórium elnö-
ke 2019 májusáig az iskola volt 
igazgatója, Stallenbergerné Ma-
darász Veronika volt, azóta pe-
dig Fodor Gabriella tölti be ezt 
a tisztséget. – A  kuratórium az 
iskolával, annak vezetőségével 
szoros együttműködésben tevé-
kenykedik, célja a Paksi Balogh 
Antal Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban 
folyó munka tárgyi feltételeinek 
javítása, az ismeretterjesztés se-
gítése, az intézmény által szer-
vezett kulturális rendezvények, 
kirándulások, nyári táborok tá-
mogatása, a diákok és a pedagó-
gusok hitéleti és szabadidős te-
vékenységeinek gazdagítása, a 

szociálisan rászorultak felkaro-
lása – tájékoztatott Fodor Gab-
riella kuratóriumi elnök. El-
mondta, hogy az alapítvány az 
iskola digitális eszközállomá-
nyát, az informatika szaktante-
rem felszereltségét egy interak-
tív monitor beszerzésével bő-

vítette. – A korábbi években az 
intézmény hagyományos őszi 
családi napjának és szünidei tá-
borainak (pl. kerékpáros tábor) 
kiadásaira is fordított forrást, 
valamint hozzájárult a diákok-
nak és a pedagógusoknak szer-
vezett nagyvárosi színházláto-

gatás költségeihez. Mindemel-
lett az iskolai könyvtár idegen 
nyelvi tanulói könyvállományát 
is bővítette, illetve a koronaví-
rus-járvány elmúltával az osz-
tályok tanulmányi kirándulásá-
ra is szeretne forrást fordítani a 
szervezet – részletezte az alapít-
vány tevékenységét Fodor Gab-
riella, hozzátéve, hogy külön 
programot nem szerveznek, az 
iskolaiakat támogatják. Az ala-
pítvány legfőbb forrása a szemé-
lyi jövedelemadó egy százaléka, 
támogatási keretének további 
része magánszemélyek és szer-
vezetek adományaiból, pályáza-
tokból, önkormányzati támoga-
tásból származik. Az alapítvány 
kuratóriumának elnöke kiemel-
te, hogy a szervezet fontos sze-
repet tölt be az intézmény életé-
ben, hiszen általa bővül a célok 
sorában megnevezett területe-
ken megvalósítható tevékenysé-
gek köre.                                 -kgy-

A Paksi Napsugár Óvoda Mun-
kácsy utcai tagóvodájának ala-
pítványát, a Napsugár Alapít-
ványt 1997-ben az akkor óvo-
dába járó gyermekek szülei 
alapították. A  szervezet létreho-
zásakor megfogalmazott célok 
között szerepel az óvodában vég-
zett nevelőmunka támogatása, a 
szakmai munka fejlesztése az eh-
hez szükséges tárgyi eszközök vá-
sárlásával, különösen a mozgás-
fejlesztés, valamint az egészséges 
életmódra nevelés területeken – 
tájékoztatott Horváthné Támer 
Ilona, a tagóvoda vezetője. Ar-
ról is beszélt, hogy az alapítvány 
támogatja az ismeretszerzést, él-
ménynyújtást elősegítő kirándu-
lások, programok, tevékenysé-
gek megvalósítását, valamint for-
rást biztosít az óvoda nevelési 
programjának megvalósításához 
szükséges szakkönyvek vásárlásá-
hoz, és ahhoz is, hogy a szakem-
berek élhessenek a továbbképzési 
lehetőségekkel. Biztosítja a neve-

lőmunkához szükséges eszközök 
vásárlását, valamint az óvodai 
környezet biztonságosabbá tételé-
hez is hozzájárul. – Tagóvodánk-
ban a mozgásfejlesztés kap nagy 
hangsúlyt, ezért arra törekszünk, 

hogy minél szélesebb körű legyen 
az eszközkészlet, amellyel a gyer-
mekek mozgásigényét kielégítjük; 
mindegyik korosztály számára él-
mény legyen a mozgás. A  moz-
gáskotta-készlet, a különböző mé-

retű labdák, gerendák, lépegetők, 
érzékelők, mind-mind a harmo-
nikus mozgásfejlesztést segítik elő 
a kiemelt �gyelmet igénylő gyere-
kek számára is – emelte ki Hor-
váthné Támer Ilona. A  tagóvo-
da-vezető azt is elmondta, hogy 
kirándulásokat szerveznek a gye-
rekeknek Cseresznyéspusztára, 
az Ürgemezőre, és más, gyerekek 
által kedvelt helyekre; valamint a 
Gyermekek hete rendezvényso-
rozathoz előadókat, együtteseket 
hívnak, légvárat kölcsönöznek az 
alapítvány segítségével. Bevétel az 
adó egy százalékából van, jellem-
zően az aktuálisan óvodába járó 
gyerekek szüleinek felajánlásából, 
valamint nagyadózói felajánlások 
is gyarapítják a szervezet kasszá-
ját. – Jelenleg folyamatban van az 
alapítvány átszervezése, a kura-
tórium jelenlegi elnöke és tagjai 
intézik az alapítvány további ha-
tékony működését – tette hozzá 
Horváthné Támer Ilona. 

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív

Fotó: magánarchívum
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Kihasználja az ASE a váloga-
tott szünetet

Sport

Nem indult jól az idei év az ASE NB I/A-s 
fér� kosárlabdacsapatának. Az eddig le-
játszott hét mérkőzésből csak kettőt sike-
rült megnyerniük, ráadásul a hét ellenfél 
között az éllovas Falco kivételével, csak 
az alsóházba vagy a középmezőnybe tar-
tozó társaság ellen játszottak. A  fér� ko-
sárlabda-válogatott Eb selejtezői miatt há-
rom hétig nem játszott bajnoki mérkőzést 
a csapat, volt idő a sorok rendezésére, a sé-
rültek felépülésére. A rossz szereplés okai- 
ról és a gödörből való kilábalás lehető-
ségeiről Tóth János szakosztályelnököt, 
Braniszlav Dzunics vezetőedzőt és Ko-
vács Ákos csapatkapitányt kérdeztük.

Tóth János szakosztályelnöktől többek kö-
zött megkérdeztük, hogy milyen problé-
mákat hozott a koronavírus-járvány, vál-
toztak-e a célok, miért nem hoztak ötödik 
légióst, mire számítanak a továbbiakban. 
Elmondta, hogy a bajnokság indulásakor 
nem tűztek ki kőbevésett célt, mint az előző 
években, a járvány miatt nem lehetett tud-
ni, mi jön ki belőle. A szövetség által dekla-

rált, és egyeztetett protokoll szerint mentek 
a dolgok, amikor úgy mentek… – Ezek az 
előírások arra voltak jók, hogy volt mit meg-
változtatni, mindenki próbálta úgy alakítani 
a sorsát, hogy jól jöjjön ki belőle. A máso-
dik karantén után nálunk nagyjából rende-
ződött a helyzet, december végéig jól ment. 
Azt tudni kell, hogy október óta folyama-
tos sérülések sújtják a csapatot, Baker, Ló-
ránt, Valerio Bodon hosszú időre estek ki a 

rotációból, a két amerikai magas emberünk 
is sokszor sérülten vállalta a játékot. Vincent 
mellett a két U23-as kerettagunk közül Gu-
lyás Milán is többször volt sérült, Pupp Ben-
cét pedig sérvvel műtötték. Emiatt a többi-
ekre több feladat hárult, és ebben a feszített 
tempóban őket sem kerülték el a sérülések. 
Több csapat is cserélt játékost, és hozott ötö-
dik légióst, olyanok is, akik a bajnokság-
ban eddig gyengébben teljesítettek. Ez pénz-
be kerül, de a költségvetések általában nem 
akkorák, mint a járvány előtti időkben vol-
tak. Kivéve egy-két csapatot, akik megkap-
ják a támogatást, például a nemzetközi ku-
paszereplés miatt. Nálunk is szóba került 
az ötödik légiós az elmúlt hetekben. Elvi-
leg be lehetett volna szorítani, de hozzáte-
szem, augusztusban úgy raktam össze a csa-
pat költségvetését, hogy az is benne van, 
mi mennyibe kerül, még a külföldiek ebé-
deltetése is. Én ezt a költségvetést követem, 
nem akarok belenyúlni. Azonban nemcsak 
pénzügyi, hanem szakmai kérdés is, hogy 
érdemes-e hozni. A  szakmai stáb vélemé-
nye az volt, hogy ne hozzunk. Kihasznál-
va a válogatott szünetet, rendezzük a soro-
kat, mentálisan és �zikálisan felkészülten 
tudjuk folytatni a bajnokságot. A Baker he-
lyére érkezett új játékos, Jaysean Paige beil-
leszkedése lassabban megy, de látszik, hogy 
kezd beszokni. Az előzmények alapján nem 
lehet megítélni teljes biztonsággal, hogy 

mire képes, mert ott az egész csapat mon-
dott csődöt kulcshelyzetekben, ezt nem le-
het egyének nyakába varrni. Az edzéseken 
jó a hangulat, személyes beszélgetésekkel 
is igyekszünk motiválni a játékosokat, bí-
zunk abban, hogy mindenki érzi a követ-
kező meccsek súlyát, hogy mostantól nagy 
tétre megy a játék. A  szurkolóknak pedig 
az kell, hogy a csapat hozza az eredménye-
ket – összegzett Tóth János. 

Braniszlav Dzunics vezetőedzőtől azt kér-
deztük, hogy miben látja a formahanyatlás 
okát, mi a véleménye az új játékosról, és mit 
vár a következő meccsektől.                         Ü

Fotók: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2021. február 26. n 17



Sport

Ötödik helyen a PFC
Az előző két fordulóban is gó-
lokban gazdag mérkőzéseket ját-
szott a Paksi FC az OTP Bank Li-
gában. A 21. játéknapon 3:2-es 
vereséget szenvedtek a zöld-fehé-
rek a Puskás Akadémia FC ellen 
Felcsúton. Az összecsapáson 2:0-
s hátrányból még egyenlítettek, 
de a hajrában kapott újabb találat 
megpecsételte sorsukat, így pont 
nélkül távoztak a Pancho Aré-
nából. A paksi gólokat Böde és 
Hahn szerezték. A következő já-
téknapon a PFC a Kisvárdát fo-
gadta, és 3:0-ra diadalmasko-
dott, a gólszerzők Hahn, Bognár 
és Nagy voltak. – Egyértelműen 
jobbak voltunk a Kisvárdánál, de 
szerintem nem játszottunk annyi-
ra jól, összjátékainkban akadtak 
hibák, ugyanakkor győzelmünk 
nem forgott veszélyben. Fontos 
volt, hogy kétgólos előnnyel jöt-
tünk be a szünetre. Ha még jobb 
tartalommal töltöttük volna meg 
a játékunkat, négy-öt gólig is jut-
hattunk volna. A végeredménnyel 
elégedettek vagyunk, hiszen egy 

nagyon fontos találkozót húztunk 
be. Eltávolodtunk hátulról, előre 
pedig tapadunk, ezért úgy érzem, 
a harmadik körnek nagyobb ter-
vekkel is nekivághatunk. Ami a 
gólt illeti, ilyen szabadrúgásgólo-
kat várok magamtól, örülök, hogy 
a Zalaegerszeg után ismét ered-
ményes tudtam lenni, köszönöm 
Ádám Martinnak, hogy kihar-
colta a lehetőséget. Szeretem ezt a 
szöget, és bízom benne, hogy ta-
vasszal még több hasonló talála-
tot tudok majd szerezni – értékelt 
Bognár István, a meccs máso-
dik találatának szerzője. A Pak-
si FC huszonkét forduló után az 
ötödik helyen áll a bajnoki táb-
lázaton. Bognár György alakula-
ta lapzártánkat követően a MOL 
Magyar Kupában a legjobb nyolc 
közé jutásért, hazai pályán a Bu-
dafoki MTE-vel játszott. Az OTP 
Bank Ligában legközelebb febru-
ár 28-án 14.30-kor lép pályára a 
Paksi FC, akkor az Újpest FC csa-
patával mérkőznek a Fehérvári úti 
stadionban.                   Faller Gábor

Ü Úgy tájékoztatott, hogy ami az eredmé-
nyeket illeti, december végéig rendben vol-
tak, de már akkor is sokan küzdöttek sérü-
lésekkel és betegséggel, a sérült játékos keve-
sebbet tud edzeni, kérdés, hogy Lóránt vagy 
éppen Shepard hogy fogja bírni. – Tavaly is 
sok kiélezett meccset játszottunk, melyeken 
végül mi jöttünk ki jól a végjátékban, nem 
várható, hogy mindig mi jöjjünk ki győztesen 
az ilyen helyzetekből. Bakert sajnos egészség-
ügyi problémái miatt le kellett cserélni, a cse-
re időzítése azonban nem volt szerencsés. Egy 
olyan szerda-szombat ritmusú ötmeccses so-
rozatba ugrott bele Paige, amikor semennyi 
idő nem volt a beépítésére, ezért még nem 
tudta azt hozni, amit elvárunk tőle. A mun-
kát elvégezzük, annyit dolgozunk, amennyit 
lehet, a motiváció rendben, szeretnénk job-
ban játszani, és akkor az eredmények is jön-
nek. Nem vagyunk a legjobb helyzetben, nem 
könnyű a sorsolásunk, de felnőtt, pro� spor-
tolókról van szó, akik tudják, hogy jobb játék-
ra van most a legnagyobb szükség, és ami na-
gyon fontos, hogy egészség legyen – mondta 
a vezetőedző.
Kovács Ákos csapatkapitányt az öltözői han-
gulatról, az egylabdás meccsekről és a né-
zők nélküli lelátókról kérdeztük. Azt mondta, 

hogy az öltözői hangulat nem a legjobb, a rossz 
forma, a sorozatos vereségek miatt frusztrált a 
társaság. Ezek hatására egyre idegesebb lett a 
brigád, és ez rányomta bélyegét a következő 
meccsekre. – Ősszel az egylabdás meccseket 
általában nyertük, most többször is nekünk 
állt a zászló, de nem tudtunk nyerni. Ehhez 
nemcsak az ellenfél, hanem mi is kellettünk. 
Úgy látom, hogy sokszor jobban megy az első 
félidőben, járatjuk a labdát, több �gurát ját-

szunk, ahogy kell. Aztán a negyedik negyed-
ben mindenki inkább egyénileg akarja megol-
dani, nem dolgozunk ki üres helyzeteket, elve-
szítjük a koncentrációt. Már beszéltünk erről, 
el kell érni, hogy a végén ne kapkodjunk, nyu-
godtan megvalósítsuk, amit megbeszéltünk – 
összegzett. Kiemelte, hogy a nézők nagyon hi-
ányoznak, így az egész bajnokság légköre más. 
– A  szurkolók plusz adrenalinlöketet adnak 
mindenkinek, így nem az igazi. Ez a szezon 
sajnos valószínűleg így fog lemenni, de bízunk 
benne, hogy helyre áll a világ rendje – fogal-
mazott. Hozzátette, hogy minél előrébb vé-
geznek az alapszakaszban, annál több lesz az 
esély a rájátszásban. – Úgy tűnik, hogy idén a 
Falco a legerősebb csapat, de ők se verhetetle-
nek, hazai pályán is kikaptak már, és sok a pó-
tolni való meccsük. Nekünk azzal kell foglal-
kozni, hogy lépésről lépésre, meccsről meccsre 
javítsunk a játékunkon, és minél több győzel-
met szerezzünk. Megpróbáljuk a legtöbbet ki-
hozni ebből az öt meccsből, még a harmadik 
Alba sincs annyira előttünk. Idegenben bárki 
ellen nehéz, de kellene pár bravúrgyőzelem, 
és kellenek a hazai sikerek. Nincs már köny-
nyű meccsünk az alapszakaszban, fel kell köt-
ni a gatyát – összegzett Kovács Ákos.

Kovács József
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Dobogóra állt Pupp 
Réka Tel-Avivban

Új kihívásra készül 
Pintér Ferenc

Sport

Kiválóan szerepelt Pupp Réka 
az Atomerőmű SE sporto-
lója az izraeli Grand Slam 
dzsúdóversenyen, az 52 kg-
os súlycsoportban a dobo-
gó harmadik fokára állhatott 
fel. Az első fordulóban a kazah 
Yeraliyeva Nursulut, a máso-
dikban pedig a spanyol Ana Pe-
rez Box-ot verte ipponnal a pak-
si versenyző. A  harmadik kör-
ben a későbbi győztes, Chelsie 
Giles tette két vállra Rékát, aki 
a vigaszágon folytathatta. Sze-
rencsére ismét lendületbe jött 

az ASE olimpiai reménysége, 
és az orosz Alesya Kuznetsova 
sem bírta végig ellene. A bronz-
éremért újabb spanyol ellenfél-
lel kellett megküzdenie, Lopez 
Sheri� ellen nagyon összesze-
detten, két vazari értékű boka-
söpréssel győzött. A januárban, 
Dohában megrendezett World 
Masters versenyen elért ötö-
dik helyezéssel és a Grand Slam 
bronzéremmel tovább gyarapí-
totta kvali�kációs pontjai szá-
mát, jelenleg a kijutást érő 25. 
helyen áll.                            -joko-

A minőségi edzések és verse-
nyek híve, akaratban és elszánt-
ságban kevés a hozzá hason-
ló, céltudatos ember Magyar-
országon. Pintér Ferenc paksi 
parasportoló kerékpározásban 
ér el sikereket. Célja a három-
hetes olaszországi körverseny, 
a Giro d’Italia egyik legkemé-
nyebb szakaszának teljesítése.

Pintér Ferenc gyermekként a lab-
darúgásért rajongott, a „Golyó” 
becenevet a futballpályán, gyor-
sasága miatt kapta. Az örökmoz-
gó, életvidám �atalember 2005-
ben közúti balesetet szenvedett, és 
bár az orvosok mindent megpró-
báltak, maradandó sérülése lett, a 
bal karját nem tudja mozgatni. A 
sportban az úszás következett, de 
mégsem ebben, hanem a kerék-
pározásban teljesedett ki. Egyedi 
kerékpárjával nyolc év alatt több 
mint 42 ezer kilométert tekert, a 
hazai pro� és amatőr versenyek 
rendszeres résztvevője, a kedvenc 
helyszíne a Balaton. A 204 kilo-
méteres távot is többször teljesí-
tette, az öt óra tíz perces idejére 
még az egészséges pro�k is felkap-
ják a fejüket, 2016-ban pedig még 
a brazíliai paralimpiai részvétel is 
elérhető közelségbe került. – Ezt 
a lehetőséget az egykori pro� ke-
rékpárosnak, Dorogi István ba-
rátomnak köszönhetem, aki vé-
gigkíséri a futamaimat, és mindig 

jó tanácsokkal lát el. Az eredmé-
nyeimet nemzetközi verseny-
eredményekkel hasonlította ösz-
sze, így minden esélyem megvolt 
arra, hogy az olimpiára is kijus-
sak. Az életem azonban másként 
alakult, sajnos nem vállaltam a 
megmérettetést. De nincs hiány-
érzetem – fogalmazott Pintér Fe-
renc. – Nagyon régi álmom telje-
síteni egy szakaszt az olaszországi 
Giro d’Italia háromhetes körver-
senyen. Ezt az etapot minden év-
ben megrendezik, a televízióban 
�gyelemmel kísérem. A 165 ki-
lométeres szakasz hossza nem túl 
sok, a több mint 1000 méter szint-
különbség az extra. A rajtnál nap-
sütésben, a célnál hóesésben kell 
tekerni – mondta. A TelePaks Le-
látó című magazinjának február 
16-i adásában hosszabb beszélge-
tés volt Pintér Ferenccel, a műsor 
visszanézhető a telepaks.net hon-
lapon.                            Faller Gábor

TEIT
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(Kossuth Lajos utca 50.)
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével ajándék-
csomagot nyerhet Paks Város 
Önkormányzatának felajánlá-
sában.

Mi a 200 éve Pakson született, Hia-
dor néven is publikált költő, író neve? 
A megfejtéseket március 5-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 nyertesünk: Bauer Andrásné

Fotó: Babai István/archív


