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Tizenöt éves idén a Csámpai Country Road Club, amelynek vezetője Dobai-

Győr�y Orsolya.  Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Szabó Péter: Legyünk büszkék 
mindarra, ami magyar

– A mai ünnep gondolata, hogy 
emléknappal is hozzuk évről 
évre a jelenbe az elmúlt ezer év 
magyar kultúráját, harminchá-
rom éve, a rendszerváltás hajna-
lán valósult meg először. Mert 
a nemzet sorsfordító időszakai-
ban mindig megjelentek, s fel-
emelték szavukat a nemzet ér-
tékeit féltő emberek. Ezért a mai 
ünnep több mint három évtize-
de felkiáltójel, hogy őrizzük a 
Kárpát-medencei összmagyar-
ság kulturális értékeit. Mindazt 
a kincset, amit az irodalom, a 
nyelv, a képzőművészet vagy ép-
pen a zene területén megterem-
tettek őseink. Különösen nagy 
szükség van erre egy rohamlép-
tekben személytelenedő és mul-
tikulturálissá váló Európában. 
Szükséges példát vennünk ér-
tékőrző őseinkről és a határain-
kon túl élő nemzettársainkról is, 
akik a legnehezebb időkben és 
elnyomásban is kiálltak a ma-
gyar kultúra mellett – mondta 
beszédében Szabó Péter polgár-
mester, a magyar kultúra nap-
ja alkalmából tartott ünnepi es-
ten, a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. 
Kiemelte: Ezért is örömteli, 
hogy Pakson különösen gazdag 
a kulturális élet és igen színes 
a kulturális nevelés. – Hiszen 

az óvodákban és az iskolákban 
is folyamatos a magyar kultú-
ra kincseinek megismerteté-
se, élményszerű őrzése. Váro- 
sunkban kimagasló színvona-
lat képvisel a zene- és táncok-
tatás, a képzőművészeti lehe-
tőségek széles tárháza. Ugyan-
így nagyon fontos hivatást végez 
a Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár és a Csengey Dénes 
Kulturális Központ is – mondta 
Szabó Péter. 

A polgármester megköszönte 
mindazok munkáját, akik tevé-
kenységükkel gazdagítanak és 
felemelnek minket, akik őrzik és 
gyarapítják városunk közössé-
gének kulturális értékeit, hagyo-
mányait, hogy a magyar kultúra 
éljen, erősödjön és fennmarad-
jon gyermekeink és unokáink 
számára is. Kiemelte, hogy to-
vábbra sem fognak megfeled-
kezni a városunkban működő 
kulturális közösségekről, akik 
mindennapi tevékenységükkel 
értéket őriznek és teremtenek. 
Akik munkájukkal gazdagítják 
városunk polgárait, öregbítik 
Paks hírnevét itthon és a nagy-
világban.
Beszédét így zárta: Azt kívá-
nom, hogy legyünk büszkék 
mindarra, ami magyar, ami 
csak a miénk. És arra is, ami 
paksi, mert ha talán nem is 
gondolunk rá, de minden helyi 
értékünkkel az egyetemes ma-
gyar kultúrát is őrizzük és gaz-
dagítjuk. 
Az ünnepi beszédet követő-
en Süli János, a Paks II. beru-

házásért felelős tárca nélküli 
miniszter és Szabó Péter, Paks 
polgármestere átadták a Paks 
Kultúrájáért díjat. Ebben az 
esztendőben ketten vehették át 
a kitüntetést, Pétersz Mária és 
Bunkóczi András. 
– „Ostoba piktor az idő, men-
től tovább dolgozik az arcké-
pünkön, annál jobban elront-
ja azt”, írja Jókai Mór. Amíg a 
piktor dolgozik, az idő múlik, 
emlékeink gyarapodnak. Ne-
kem már sok emlékem van. 
Ebből a házból is, hiszen �a-
talon itt is dolgoztam – kezdte 
köszönő szavait Pétersz Mária. 
Kiemelte, hogy gyermekként 
szerencséje volt a családjával, 
mert jó példát látott, szerete-
tet, szorgalmat, kitartást, pon-
tosságot, amik meghatározták 
a tanuláshoz, a munkához való 
hozzáállását. Beszélt arról is, 
hogy mindegyik munkahelyén 
jól érezte magát, mert minden-
hol jó közösség volt. Felidézve 
a sok közös munkát, azt mond-
ta, hogy egykori munkatársai-
nak is jár az elismerésből.     Ü

Fotók: Babai István
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Ü Kölcsey Ferenc szavaival 
kívánt jó egészséget, sikereket, 
élményeket, sok-sok emléket 
mindenkinek, dolgozzon bár-
hol, dolgozzon a kultúra bár-
mely területén, vagy éppen már 
nyugdíjas éveit tölti. Az idé-
zet így szól: „Az élet fő célja – 
tett; s tenni magában vagy má-
sokkal együtt senkinek nem le-
hetetlen. Tehát tégy!” Ahogy a 
méltatásban elhangzott, Pétersz 
Mária népművelő, könyvtáros, 
pedagógus a kulturális élet szá-
mos területén bizonyította elhi-
vatottságát, hozzáértését, segí-
tőkészségét. Szakmai pályafutá-
sa során mindvégig a művelődés 
területén dolgozott, emellett 
publikált a Paksi Tükörben, több 
éven át szerkesztette a Deák Fe-
renc általános iskola sulilapját, 
valamint az intézmény négy év-
könyvének szerkesztője volt. 
Szintén szerkesztője volt Ma-
gyar Anita: Majd én megmon-
dom a tutit! című verskötetének. 
A városi könyvtár egykori igaz-
gatója, Herczeg Ágnes hagyaté-
kából összeállított Paksi ragad-
ványnevek című dolgozatot – 
amely a Paksi Tükörben jelent 
meg – Gutai Istvánnal közösen 
jegyzik. 
– Nagy megtiszteltetés, hogy 
Paks és Dunakömlőd megje-
lent lakosai előtt vehettem át ezt 
a díjat – mondta Bunkóczi And-
rás, aki köszönetét fejezte ki csa-
ládjának, barátainak és tágabb 
közösségeknek, akik segítet-
ték abban, hogy meg tudja va-
lósítani az elképzeléseit. Arról is 
beszélt, hogy a magyar kultúra 

napja apropóján elgondolkozott 
azon, hogy mi is a kultúra. Mint 
mondta, könnyű kimondani ezt 
a szót, de nehéz a tartalmát meg-
fogalmazni. Egyebek mellett el-
mondta, hogy számára Marcus 
Tullius Cicero megfogalmazása 
a legszebb, miszerint a kultúra a 
szellem művelése. Ahogy a mél-
tatásban elhangzott, Bunkóczi 
András kultúráért tett önzetlen, 
szabadidőben végzett munkás-
sága a munkahelyén kezdődött 
a karbantartói sportnap rend-
szeres megszervezésével. Né-
hány évvel ezelőtt elindította a 
Pető�-túrákat Sárszentlőrincre 
és Borjádra. A Paksi Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egye-
sületének tagjaként folyamato-
san közreműködik a paksi siller-
bor nimbuszának feltámasztásá-
hoz kapcsolódó rendezvények 
lebonyolításában. Az egyesüle-
ten belül megalakította a Siller 
Nótakört, amelynek célkitűzé-
sei között szerepel a hagyomá-
nyok őrzése, a nóták gyűjtése az 
utókornak, a gasztronómia és a 
kulturált borfogyasztás megis-
mertetése. Elkészíttette a nóta-
kör imázs�lmjét, valamint ja-
vaslatára elkészült a 215 nótából 
álló hagyományőrző nagy nó-
táskönyv. A város négy közép-
iskolájának kulturális és város-
történeti, valamint sportvetél-
kedőt szervezett éves váltásban. 
Bunkóczi András szervezésében 
már a negyedik szabadtéri ko-
molyzenei estre várják majd a 
közönséget.  
A városi ünnepségen Csík János 
és a Mezzo zenekar adott koncer-

tet. Az est zárásaként Szántó Zol-
tán alpolgármester mondott po-
hárköszöntőt. Mint mondta, ezen 
a napon, az ünnepi beszédek-
ben visszaidézzük azt a pillanatot, 
amikor közel kétszáz évvel ezelőtt 
Kölcsey Ferenc gondosan odaka-
nyarintotta a dátumot letisztázott 
költeménye alá. – A múltba vezet 
ez a gondolat, de bennem még-
is inkább az a kérdés merül fel, 
hogy vajon a jövőre gondolt-e a 
költő. Abban a pillanatban sejt-
hette-e azt, hogy húsz év múlva 
bemutatják művének megzené-
sített változatát a Nemzeti Szín-
házban. Sejthette-e akkor azt, 
hogy nyolcvan évvel később az 
országgyűlés elfogadja az egysé-
ges magyar nemzet himnuszáról 
szóló javaslatot. Vagy gondol-
hatta-e azt, hogy 2022-ben az 
instant tömegkultúra terjedése 
ellenére a művét vagy legalábbis 
az első versszakot biztosan min-
den magyar ember kívülről tud-
ja. Azt gondolom, hogy Kölcsey 
Ferenc ezt akkor nem is remél-

te – fogalmazott Szántó Zoltán, 
hozzátéve, hogy nekünk sokkal 
könnyebb dolgunk van, amikor 
a Himnusz jövőjét próbáljuk ki-
fürkészni. – Hiszen tudjuk, hogy 
rendszerint felcsendül az iskolai 
programokon, az önkormányza-
ti ünnepségeken, a nemzeti lobo-
gó felvonásakor sok-sok nemzet-
közi sporteseményen. A paksiak 
még egy dologban biztosak le-
hetnek a Himnusz jövőjét tekint-
ve, hogy a magyar kultúra meg-
becsülése jegyében megújul ez 
az épület, a kultúra háza, amely 
az elmúlt évtizedek számtalan 
programjának és fontos esemé-
nyének adott otthont. Biztosak 
lehetünk abban, hogy néhány 
éven belül ugyanitt állunk, és ak-
kor már egy megújult, korszerű, 
a 21. századi elvárásoknak mara-
déktalanul megfelelő, gyönyörű 
kulturális központban. És majd 
akkor is a Himnusz lesz az első, 
ami felcsendül – zárta köszöntő-
jét Szántó Zoltán.  

Kohl Gyöngyi
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Idegen nyelvi képzéseket indítanak

Járdaszakasz-felújítás a Tolnai úton
Felújítják a Tolnai út 6/b előt-
ti járdaszakaszt, egyben a csapa-
dékvíz-elvezetést is korszerűsí-
tik. Leber Ferenc alpolgármes-
ter, a hetes számú választókörzet 
képviselője azt mondta a mun-
katerület-átadáson, hogy az épü-
letnél állandó problémát jelent, 
hogy nagy esőzéskor befolyik 
a víz a mélygarázsba. Kiemelte, 
hogy ez a felújítás nem oldja meg 
teljesen a problémát, de minden-
képpen előrelépést jelent. Sikló-
si Zoltán, a kivitelező ZO-BAU 
Építőipari K�. ügyvezetője azt 
mondta, hogy az időjárás függ-
vényében tudnak dolgozni, igye-

keznek március végére elkészül-
ni a munkálatokkal. Kicserélik a 
csapadékcsatornát, a csapadék-
víz elvezetésére felületi víznyelő-
rácsokat helyeznek el, valamint a 
körülbelül 130 méter hosszú jár-
daszakasz térkő burkolatot kap. 
A munkálatok idején biztosítják 
a bejárást a társasházhoz, egyéb-
ként a gyalogosforgalom a ke-
rékpárúton haladhat. A felújítás 
terveztetésére és kivitelezésére 
Leber Ferenc képviselői kereté-
ből biztosított forrást, amit kiegé-
szítettek a város költségvetéséből. 
A felújítás értéke nettó 12 millió 
forint.                                              -kgy-

Orosz, angol és magyar mint idegen nyelv 
tematikájú nyelvi képzések indulnak a Nyi-
tott Paks elnevezésű projektben – jelentette 
be Szabó Péter. A képzéseket a közbeszer-
zési eljárásban nyertes Dover Nyelvi Cent-
rum Oktatási és Szolgáltató K�. valósítja 
meg, az erről szóló szerződést Paks polgár-
mestere és Dohár Péter, a cég ügyvezetője 
nemrégiben írták alá.

Szabó Péter polgármester úgy tájékozta-
tott, hogy a képzések célcsoportját elsősor-
ban Paks és a környék közintézményeinek 
szakemberei, az atomerőmű magyar mun-
kavállalói, valamint a térségben munkavál-
lalás céljából tartózkodó, harmadik ország-
ból érkező állampolgárok alkotják. 
Dohár Péter, a Dover Nyelvi Centrum Ok-
tatási és Szolgáltató K�. ügyvezetője azt 
mondta, hogy hamarosan hirdetik a jelent-
kezési információkat. A szerződés aláírásá-
tól számított hatvan napon belül indítani-
uk kell a képzéseket, azaz legkésőbb márci-
us elején. 
A szerződéskötésen elhangzott, hogy a cso-
portok létszáma 3-12 fő lesz, ha egy-egy 
csoport azonos szakterületről áll össze, az 

ahhoz tartozó szaknyelvet is tanítják majd a 
résztvevőknek. Az ingyenes képzést 60 órás 
modulokban valósítják meg, lesznek heti 4, 
valamint heti 12 órás intenzitású képzések. 
Alapvetően jelenléti oktatásról van szó, de 
ha az aktuális járványhelyzet miatt szüksé-
ges lesz, az órák 50 százaléka online is meg-
tartható. 

Szabó Péter polgármester kiemelte, hogy 
összesen mintegy 700 fő részvételére van 
lehetőség a 2022. november 30-án záruló 
programban, amely a Belügyminisztérium 
és az Európai Unió által társ�nanszírozott 
MMIA-2.2.16/7-2019-00001 azonosítójú, 
Nyitott Paks elnevezésű projekt keretében 
valósul meg.                                            Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka

Minden páros héten hétfőn ingyenes tolmácsszolgáltatást biztosít Paks Város Önkormányzata a városba érkező harmadik országbeli állampol-
gároknak a Nyitott Paks  projektben. Erről nem sokkal korábban Szántó Zoltán számolt be. Az alpolgármester úgy tájékoztatott, hogy tavaly 
október óta a város hat intézményében (Paksi Polgármesteri Hivatal, Paksi Járási Hivatal, Paksi Rendőrkapitányság, Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ, Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, dunakömlődi könyvtár) működnek azok a tájékoztató pontok a Nyitott Paks projekt kere-
tében, ahol harmadik országból érkező állampolgárok kaphatnak információt, például a helyi tömegközlekedésről, kulturális programokról, a 
PIP Nonpro�t K�. Információs Központjáról. Most már a tolmácsszolgáltatást is igénybe vehetik az információs pontokon, valamint előzetes 
egyeztetéssel eltérő helyszínen és időpontban is, hiszen a szolgáltatással az ügyintézést kívánja segíteni a város.
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A mozgásszervi betegségek kezelésében 
gyakran alkalmazott a �zikoterápia – ami 
a �zioterápia része –, lényege, hogy �zikai 
energiákat használ, vagyis elektromosságot, 
hőt, fényt, mechanikai hatást, mágnesessé-
get – mondja Sziliné Bencze Renáta, a �zio-
terápia csoportvezetője. Pakson a gyógyásza-
ti központ gyógyfürdő épületében működik 
a �zikoterápia, ahova szakorvosok (reuma-
tológia, ortopédia, sebészet, ideggyógyászat, 
szemészet) utalják a pácienseket. Szakorvo-
si beutalóval köz�nanszírozott módon is van 
lehetőség elektroterápiára, számos kezelési 
móddal (stabil galván, négyrekeszes/rekeszes 
galván, Kowarschik-féle galván, iontoforézis, 
diadinamic, szelektív ingeráram, interferen-
cia, TENS, ultrahang/víz alatti ultrahang, 
krio, solux), amelyek célja leggyakrabban a 
gyulladás, illetve a fájdalom csökkentése.  
Ha megkapta a beutalót a páciens, fel kell 
keresnie a �zikoterápiát, ahol időpontot 
egyeztetnek vele, és megbeszélik a tudniva-
lókat. – A zökkenőmentes betegellátás érde-
kében a kezelések előtt tíz perccel érkezzenek 
a páciensek, és jelentkezzenek be a recepción. 
A páciensek részéről csupán egy törölköző 
vagy lepedő az eszközigény, ha valaki meg-

feledkezne erről, a helyszínen van mód egy-
szer használatos lepedő vásárlására. Nagyon 
fontos, hogy ha a szakorvos rendelt a keze-
léshez valamilyen kenőcsöt, mindenképpen 
hozzák magukkal, különben nem tudjuk el-
végezni az adott kezelést – hangsúlyozta Szi-
liné Bencze Renáta. 
A palettán szerepelnek szakorvosi beutalóval 
igénybe vehető, teljes áras kezelések is.
Bemer terápia (mágnesterápia): a kezelő-
készülék pulzáló mágneses teret hoz létre, 
amely alacsony energiájú, pulzáló elektro-
mágneses erőterekkel végzett, úgynevezett 
magnetostimulációs kezelést végez. A keze-
lőfelületek a mágnesmatrac, amit gerincbe-
tegségek esetében használnak, valamint az 
applikátor, amit végtagok betegségeinek ke-
zelésében. A mágnesterápia gyulladáscsök-
kentő, relaxáló, nyugtató, méregtelenítő, im-
munrendszert erősítő, görcsoldó, idegrege-
neráló hatású, illetve alvászavarok esetében is 
alkalmazott. 
Lökéshullám: egy akusztikus hullám, ami 
magas energiát juttat a fájdalmas pontokhoz 
és a harántcsíkos szövetekhez. Ez az energia 
elősegíti a gyógyulást, valamint az inak és a 
lágyszövetek regenerációs folyamatait. Egye-

di megoldás az izomrendszerrel kapcsolatos 
panaszokra. A kezelés közben fájdalom je-
lentkezhet, ez azonban a lökéshullám erős-
ségének csökkentésével, illetve növelésével a 
páciens fájdalomtűrő képességéhez igazítha-
tó. A kezelés mellékhatásaként előfordulhat 
duzzanat, vörös elszíneződés, vérömleny és 
lokális fájdalom, melyek általában rövid időn 
belül elmúlnak.
Lézerkezelés: mesterségesen előállított sugár-
zás az elektromágneses spektrumban, az ult-
raibolya és az infravörös sugárzás között he-
lyezkedik el. Gyulladáscsökkentő, sebgyó-
gyulást fokozó, fájdalomcsillapító, értágító, 
görcsoldó hatása van, illetve fokozza a sejtek 
mikrocirkulációját. 
A kezelésekről további információk is olvas-
hatók a paksigyogyaszatikozpont.hu honla-
pon. 
Sziliné Bencze Renáta kiemelte, hogy a �zi-
koterápián kellemes a környezet, a gépek te-
kintetében jól felszerelt a részleg. A szakmai 
csapat tagjai: Kabainé Jenovai Szilvia, Kun 
Katalin, Molnár Ágnes, Boruzs Andrea, Sze-
leczki Réka, Vadli Anita, Klingné Csoma 
Krisztina. A szakmai feladatokat forgórend-
szerben látják el.                               Kohl Gyöngyi

Vizitben: fizikoterápia

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Oltás – akciónapok, igazolvány

Új egyesületet alapítottak Pakson

– Nemrégiben megalakult a 
Paksi Konzervatív Egyesület – 
jelentette be Pálmai István, az 
egyesület elnöke sajtótájékozta-
tón. Elmondta, hogy tizenhár-
man alapították az egyesületet, 
honlapjuk már működik. 

Beszélt arról, hogy az egyesület 
létrehozásának alapvetően két 
oka volt. – Egyrészt érzékeljük, 
hogy a világban és Európában 
olyan változások vannak fo-
lyamatban, amelyek hazánk 
és városunk számára komoly 

veszélyt jelentenek, másrészt, 
hogy Pakson és a környékben 
jelenleg nincsen olyan ernyő-
szerűen működő koordináció, 
amely keretet adna a konzer-
vatívan gondolkodó emberek-
nek az együtt gondolkodásra, 
találkozásra – összegzett. 
Pálmai István ismertette az 
egyesület hívószavait: közösség 
az individualitás helyett; nemze-
ti szuverenitás egy nemzetek fe-
letti birodalmon belüli periféri-
kus tartományi lét helyett; Isten, 
haza, család, azaz hagyomány, 
amit őseink keresztény gyöke-
rű kultúrája hordoz; normali-
tás, ami az isteni/természeti ren-
den alapul; a Paks II. beruházás 
megvalósítása, a felülvizsgálat 
szóval eltakart felfüggesztés he-
lyett. – Mindezek alapján egye-
sületünk alapvető célja nem-
zetünk, kultúránk és városunk 

védelme a hagyományos, ke-
resztény gyökerű magyar ér-
tékeink ellen támadó globális 
gyökerű erőkkel szemben. Ösz-
szefogni, megmozdítani min-
den nemzeti érzelmű paksi és 
Paks környéki személyt – hang-
súlyozta.  
Azt is bejelentette a sajtótájé-
koztatón, hogy a Paksi Kon-
zervatív Egyesület előadásso-
rozatot szervez Paksi közéle-
ti estek címmel, amelynek első 
alkalmát január 31-én 18 óra-
kor tartják a Csengey Dénes 
Kulturális Központban. Az es-
ten Földi László titkosszolgá-
lati szakértő és Földi-Kovács 
Andrea a Védett Társadalom 
Alapítványról, céljairól, tevé-
kenységéről tartanak előadást, 
Miért kell védeni társadalmun-
kat? címmel.

-kgy-

Ahogy arról korábban hírt ad-
tunk, a januári oltási akció-
napok keretében a Paksi Gyó-
gyászati Központban is oltanak 
a szakorvosok, az utolsó ilyen 
hétvége lapunk megjelenésével 
egy időben zajlik. Időközben 
megjelent a kormányrendelet, 
aminek lényege, hogy a védett-
ségi igazolvány február 15-től 
oltási igazolvánnyá alakul.
 
A januári oltási akciónapokra a 
bőrgyógyászat szakrendelés he-
lyiségeiben alakítottak ki oltópon-
tot a Paksi Gyógyászati Központ-
ban. Az oltóponton két oltóhelyet 
üzemeltettek, egy gyermekorvos 
és egy szakorvos végezte az oltá-
sokat. – A szervezés, az előkészí-
tés és a munkafolyamatok lebo-
nyolításának ellenőrzése a vezető 
beosztású munkatársak feladata 
volt. Az érkezők fogadását, a be-
tegfelügyeletet, az adminisztráci-
ót, az oltóanyagok felszívását és 
az oltásokhoz történő asszisztá-
lást az intézmény szakdolgozói, 
az oltások közötti fertőtlenítést 

és fertőtlenítő takarítást a takarí-
tó munkatársak végezték – tájé-
koztatott dr. Bodnár Imre a gyó- 
gyászati központ főigazgatója. Ar-
ról is beszámolt, hogy az első há-
rom oltási hétvége három-három 
napján összesen 820-an vettek fel 
oltást, többségben harmadik dó-
zist. Ötféle oltóanyagból lehetett 
választani, az oltást végző szakor-
vos szakmai egyetértésével. A leg-
többen a P�zer-vakcina beadatása 
mellett döntöttek. 

Közben – január 20-án – meg-
jelent az a kormányrendelet, 
amelynek értelmében 2022. feb-
ruár 15-től oltási igazolvánnyá 
alakul a védettségi igazolvány az 
átoltottság további növelése és a 
járvány újabb hullámai elleni vé-
dekezés érdekében. A rendelke-
zés értelmében oltatlan személy 
akkor sem lesz jogosult az oltási 
igazolványra, ha átesett a fertőzé-
sen, az esetleg meglévő, erre ki-
adott védettségi igazolványa el-

veszíti érvényességét. Az oltási 
igazolvány a második oltást kö-
vető hat hónapig lesz érvényes, 
azután az érvényesség – fősza-
bály szerint – csak a megerő-
sítő harmadik oltás után hosz-
szabbítandó. Ha valaki két oltást 
követően lesz koronavírus-fer-
tőzött, akkor az ennek igazolásá-
tól számított hat hónapig lesz ér-
vényes az igazolványa. A meg-
erősítő harmadik oltás felvétele 
után korlátlan ideig lesz érvényes 
az oltási igazolvány. Az egydózi-
sú Janssennel oltottak esetében 
szintén hat hónapon belül fel kell 
venni a megerősítő második ol-
tást ahhoz, hogy az igazolvány 
érvényes maradjon. A tizennyolc 
éven aluliaknál egydózisú oltó-
anyag esetén egy, kétdózisú ol-
tóanyag esetén két oltás elegen-
dő az érvényességhez. A jelenlegi 
védettségi igazolványok cseréjé-
re nincs szükség, a QR-kód alap-
ján lehet majd ellenőrizni az ok-
mány érvényességét, olvasható a 
koronavirus.gov.hu oldalon. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

Atomenergia – tiszta, fenn-
tartható, olcsó, biztonságos
Amikor a Paks II. beruházással létreho-
zott 2400 megawatt új kapacitás belép a 
rendszerbe, Magyarország a villamos ener-
gia terén csaknem önellátóvá válik, és az 
áramtermelés 90 százaléka tiszta, klímaba-
rát forrásból származik majd – húzta alá 
az atomenergia jelentőségét Szijjártó Péter 
Pakson. Hazánk külgazdasági és külügy-
minisztere azt mondta, hogy a Paks II. pro-
jekt az ellátásbiztonságon túl a térség fellen-
dülését eredményezi. Szijjártó Péter a paksi 
atomerőműben tett látogatása után adott in-
terjút a TelePaksnak. 

– Nem egyértelmű az atomenergia megítélé-
se, hogy csak két európai példát említsünk: 
egészen más véleményen van Németország 
és Franciaország. Hazánk az utóbbival ért 
egyet, és az atomenergiára kíván alapozni a 
következő évtizedekben is. Mi ennek az oka?
– Azt gondolom, hogy a nukleáris energiával 
kapcsolatos vita nem szakmai, hanem politi-
kai természetű. Ha kizárólag szakmai alapon 
nézzük, akkor evidens, hogy az atomenergia 
tiszta – mondhatjuk, hogy zöld –, fenntartha-
tó, olcsó és biztonságos módja az energia elő-
állításának. Erre Paks bizonyíték, hiszen Ma-
gyarország számára hatalmas ellátásbiztonsági 
előnyt, a gazdaság számára pedig verseny-
előnyt jelent az atomerőmű. Ha tavaly meg-
kérdeztük volna, hogy elképzelhető-e Euró-
pában energiaellátási válság, mindenki azt 
mondta volna, hogy nem. Ehhez képest a 
múlt év második felében komoly ellátási páni-
kot tapasztaltunk, azok az országok, amelyek 
el tudják látni magukat nagy mértékben, hát-
radőlve nézhették az eseményeket. Mi is így 
vagyunk, hiszen a paksi atomerőmű komoly 
ellátásbiztonsági tényező.
– Itthon is két tábor alakult ki. Az atomener-
giát elutasítók igen éles kritikát fogalmaz-
nak meg a működő erőművel kapcsolatban, 
nem beszélve a Paks II. projektről környezet- 
és klímavédelemre hivatkozva. Miért eltö-
kélt Magyarország kormánya mégis a két új 
blokk megépítését illetően?
– Azért, mert bármilyen megoldást választa-
nánk, ennél csak drágábban és a környezetet 
jobban károsító módon lehetne villamos ener-
giát előállítani. A legolcsóbb, legtisztább, leg-
fenntarthatóbb módja az energiaellátásnak 
ma Magyarország számára a nukleáris ener-
gia. Ha létrejön az új 2400 megawatt kapacitás, 

ami kiegészül a meglévő 2000 megawattal, és 
hozzáadjuk a napenergiát, akkor elmondhat-
juk, hogy Magyarország nagyrészben önellá-
tó lesz, és a termelés 90 százaléka szén-dioxid-
mentes. Ez igazolja, hogy bármilyen köntösbe 
is bújtatják az atomerőmű és a Paks II. projekt 
elleni támadásokat, azok kizárólag politikai in-
díttatásúak.
– Egy ilyen nagy léptékű projekt esetében fon-
tos szempont lehet az, hogy szükség esetén al-
kalmazkodjon a környezet változásához, mi-
közben például a szerződés �x áras. Megvan 
a kellő rugalmasság is, a kellő stabilitás is az 
orosz-magyar kormányközi szerződésben?
– Több mint kilenc éve foglalkozom a kor-
mányzati struktúrában nemzetközi ügyek-
kel, ebből több mint hét éve miniszterként. Az 
oroszokkal számos tárgyalást folytattam, szá-
mos megállapodást is kötöttem. A tapaszta-
latom az, hogy a megegyezésig kemény tár-
gyalásokon keresztül lehet eljutni, de amiben 
megállapodunk, azt mindig betartják. Az ed-
digi energetikai célú együttműködések során 
mindig tekintettel voltak a kölcsönös érdekek-
re. Nincs miért aggódni, kifejezetten jó szerző-
dést kötöttünk 2014-ben, az orosz parlament 
jóváhagyta azt a megállapodást, ami szerint 
a magyar fél igényei alapján módosultak a �-
nanszírozási feltételek.
– Decemberben Magyarországra látogatott a 
Roszatom vezérigazgatója, külügyminiszter 
úr is találkozott Alekszej Lihacsovval. Tart-
ható a projekt ütemterve?

– Élő a kapcsolat, január végén ismét jön 
Lihacsov úr. Süli János miniszter úr és én ma-
gam is tárgyalunk vele, mert némi külpolitikai 
vetülete is van a kérdésnek azáltal, hogy egy 
államközi szerződés szabályozza az építkezés 
paramétereit. Az a megállapodásunk, hogy ja-
nuár végére létrejön egy ütemterv a következő 
hónapok feladatairól. Célunk, hogy márciusig 
minden vonatkozó kérelem be legyen nyújt-
va a hatósághoz. Azt szeretnénk, hogy még az 
első félév során az előkészítőből a létesítés fázi-
sába lépjen át a beruházás.
– A Paks II. projektért felelős miniszter, Süli 
János sokszor hangsúlyozta, hogy kiemelt cél 
az, hogy a térség ne elszenvedője legyen a be-
ruházásnak, hanem lehetőleg élvezze annak 
előnyeit. Hogyan tudja segíteni a kormány 
ennek a célnak a megvalósulását?
– Süli János miniszter úr sokat dolgozik azon, 
hogy az infrastrukturális fejlesztések itt a tér-
ségben egyértelműen nyertessé tegyenek min-
denkit. Az út- és vasútépítések, a kiszolgáló 
infrastruktúra, a híd építése mind olyan be-
ruházások, amelyek az itt élők életkörülmé-
nyeit javítják. Paks gyakorlatilag a világtérké-
pen van, hiszen a paksi atomerőmű világszerte 
ismert „fogalom”. Paks II. a magyar gazdaság-
történet egyik legnagyobb beruházása lesz, 
megnöveli a térség beruházásvonzó képessé-
gét, ami sokezer munkahelyet hoz létre, és en-
nek következtében robbanásszerű fejlődésen 
esik át a szolgáltató szektor is.                            

Dallos Szilvia

Fotó: Király Márton/KKM sajtó
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A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel 
élményekkel!

Épül a magyar szuperbank: 
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB

2022. március 31-én egyesül a 
Magyar Bankholding két tag-
bankja, a Budapest Bank és az 
MKB Bank. Ez az első konkrét 
lépés a magyar pénzügyi pia-
con meghatározó szerepet be-
töltő szuperbank felépítésére.

December 15-én elfogadták a 
Budapest Bank, az MKB Bank 
és a Takarék Csoport fúziós me-
netrendjének első lépését. En-
nek értelmében 2022. március 
31-én egyesül a Magyar Bank-
holding két tagbankja, a Buda-
pest Bank és az MKB Bank. A 
Takarék Csoport 2023 második 
negyedévének végéig csatlako-
zik az egyesült bankhoz, addig 
a belső működés harmonizáci-
ója zajlik.

A létrejövő egyesült bank át-
menetileg MKB Bank Nyrt. név 
alatt fog működni, az egységes 
pénzintézet végleges márkane-
vét a tervek szerint 2023 elején 
vezetik be.
Az egyesülés előtt a Budapest 
Bank és az MKB Bank ügyfelei 
a korábban megszokott módon 
intézhetik a banki termékekkel 
és szolgáltatásokkal kapcsola-
tos ügyeket. Március 31-ét kö-
vetően mindkét bank ügyfelei 
a megszokott bankfiókjaik és 
ügyintézési csatornáik mellett 
a korábbiakhoz képest több 
helyszínen, nagyobb fiókháló-
zatban tudják majd pénzügyei-
ket intézni. A Takarék Csoport 
meglévő ügyfeleit egyelőre 
nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy az 
egyesülés lépései a Budapest 
Bank és az MKB Bank ügyfelei 
számára zökkenőmentesen, a 
megszokott magas szolgáltatá-
si színvonalon történjenek.

Számos előnnyel jár az egyesülés

A Magyar Bankholding jelenleg 
egy új, digitális banki platformot 
épít, a fejlesztéseknek köszön-
hetően bővülnek az ügyfelek 
lehetőségei is. A bankcsoport 
rugalmas, nemzetközileg is 
élenjáró digitális megoldásokat 
vezet be, valamint épít a három 
külön-külön is erős, hazai ke-
reskedelmi bank erősségeire.                                        

(X)

Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke
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Portré

Jó napot, mi újság?

Dobai-Győrffy Orsolya
Tizenöt éves idén a Csámpai Country Road 
Club. A most tizenöt fős együttes alapítója és 
mozgatórugója Dobai-Győr�y Orsolya, aki-
nek az életében kisgyermekkora óta megha-
tározó a tánc. Táncolt a Tűzvirág Táncegyüt-
tesben, majd a Bézi Sándor nevével fémjel-
zett Öröki�ak Néptáncegyüttesben. Amikor 
Csámpára költözött – ismerve néptáncos 
múltját –, az asszonytornára járó hölgyek 
felkérték, hogy tanítsa őket. Egy szilveszte-
ri, lovasoknak tartott rendezvényen tánchá-
zat rögtönöztek, amikor is a fér�ak felvetet-
ték, hogyha western-, vagy countrytáncot 
tanulhatnának, ők is csatlakoznának a csa-
pathoz. Orsi munkához is látott, régi �lmek 
tanulmányozásával és leírásokból sajátítot-
ta el az alapokat. Közben keresett és talált is 
Magyarországon négy countrytánccsapatot. 
Egy autónyi társasággal felmentek Budapest-
re, ahol egy éjszaka alatt nyolc táncot sajátí-
tottak el, amelyeket aztán megtanítottak a 
többieknek is. – Manapság már könnyebb a 
dolgom, mert csaknem minden tánchoz ok-
tatóvideót is mellékelnek. A magyar nép-
táncban nincs ritmusváltás, a countryban vi-
szont folyamatos, ezért az utóbbi egy kicsit 

nehezebb, azonban az alaplépések elsajátí-
tása után már egyszerűbb összerakni a ko-
reográ�át – jegyezte meg Orsi. A country 
linedance (sortánc) nagy összhangot igényel, 
a táncosoknak egy hullámhosszon kell lenni-
ük, aminek alapfeltétele az egymás közötti jó 
kapcsolat. A csámpai táncos csapat tagjai kö-
zött barátság szövődött az évek során. Folya-
matosan jöttek-mentek a tagok, most is bár-
ki bármikor csatlakozhat a társasághoz, akik 
minden második héten csütörtökön nyitott 
próbát tartanak a csámpai közösségi házban. 
– Szeretem, ha jól érzik magukat az embe-
rek a társaságomban. Gyerekkorom óta min-
dig valamilyen táncos csapatba tartoztam. 
Azokkal, akikkel annak idején együtt táncol-
tunk a Tűzvirág Táncegyüttesben, a mai na-
pig megállunk beszélgetni, ha összefutunk az 
utcán, és ha két találkozás között akár évek 
telnek el, akkor is ugyanott tudjuk folytatni 
a beszélgetést. Ez nagyon jó érzés. A Csám-
pai Country Road Clubban a tánc, a társaság 
sokaknak segített már átlendülni nehéz élet-
helyzeteken. Ez is erőt ad nekem ahhoz, hogy 
tovább csináljam, tanuljam és tanítsam a tán-
cot – emelte ki Orsi. Arról is beszélt, hogy a 

második férje, János már megismerkedésük-
kor tudta, hogy a próbák ideje, azaz a kedd és 
a csütörtök este párja számára szent és sért-
hetetlen. Orsi egyébként huszonkét éve mű-
körmös, Pakson dolgozik. Mint mondta, úgy 
érzi, hogy egyensúlyban van az életük, amely 
hét évvel ezelőtt közös kislányuk születésé-
vel lett teljes. – Dorottya egy csoda, nagyon 
vágytunk rá, de nem jött, azt hittük, kifutot-
tunk az időből, aztán egyszer csak kopogta-
tott. Már pelenkás korában is beállt countryt 
táncolni, most pedig a Tűzvirág Táncegyüt-
tesben ropja – mesélte büszkén Orsi, aki 
egyébként már kétszeres nagymama is. Azt 
is elárulta, hogy kevés a szabadideje, ami el-
sősorban a kislányáé és az unokáié, emellett 
ha teheti, táncot tanul és online körömlec-
két vesz, valamint kézműveskedni is nagyon 
szeret, karácsonyra valamennyi vendégének 
manót készített ajándékba. Hobbija a varrás 
is, már fél éve tervezi, hogy újrahasznosított 
anyagból készít egy nagy táskát, amelybe – a 
tablettől a határidőnaplón és a körömlakko-
kon át a váltócipőig – elfoglaltságainak vala-
mennyi kelléke belefér.

Sólya Emma

Fotó: TelePaks/archív
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök 2021-ben a harmincadik évfolyamába lépett. A jeles évforduló alkalmából indított sorozatot folytatjuk az új év-
folyamban, ízelítőt adunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva nemcsak tá-
jékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

Lajstromszám helyett utcanevek segítik a 
tájékozódást Biritón. Ez megkönnyíti az 
egykori gazdasági épületek mai lakóinak 
hivatalos ügyintézését, s mégiscsak más az 
Orgona utcában, illetve az Erdősoron élni, 
mint egy helyrajzi szám alatt. A biritóiak 
kérését jóváhagyta a képviselő-testület, s az 
utcákat az ottaniak javaslata alapján nevez-
ték el. […]                                

2008. szeptember 19., 17. évf. 18. szám

Szakmai díjban részesült Paks, amit a Ma-
gyar Kertépítők és Tájrendezők Szövetsé-
ge ítélt oda a városnak. Elismerésül a pél-
damutató és több éves szakmai munkáért, 
amivel a város és szakemberei a telepü-
lés zöldfelületi rendszerében, a környezet 
kialakításában és a környezettudatos ne-
velés területén végeztek. A díjat a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő verseny 
eredményhirdetésén adták át. […]       dávid                                              

2008. október 17., 17. évf. 20. szám

Egyelőre a bankba került az egymillió 
forint, amit Varga János október 9-én 
nyert a Megállítjuk 1 millióért! játék-
ban Pakson. […] A hatos lottó husza-
dik születésnapja alkalmából a Sze-
rencsejáték Zrt. országjáró turnét tart 
Megállítjuk 1 millióért! címmel. A ju-
bileumi játék lényege, hogy akit meg-
állítanak az utcán és van nála érvényes 
hatoslottószelvény, illetve megfelel az 
előzőleg meghatározott feltételnek, 
egymillió forintot nyerhet. Ezúttal an-
nak volt esélye, akinek a helyszínen 
mért súlya – az egész kilókat �gyelem-
be véve – páros számra végződik. Var-
ga János tudott arról, hogy Paksra jön 
az országjáró játék, s látta a tévéstábot 
is, de meg sem fordult a fejében, hogy 
nyerhet. Amikor hozzálépett Stra-
ub Dezső, hogy megállítsa a millióért, 
annyira meglepődött, hogy még akkor 
sem fogta fel, mi történik, amikor ke-
zében volt a táska a tízezresekkel. […]                                                      

Vida Tünde                                  
2008. október 17., 17. évf. 20. szám

„Faltól falig” új köntöst kap a főutca a 
körforgalomtól a Villany utcáig. Meg-
újul az útburkolat, a közművek, járdák 
és zöldfelületek. Kerékpárút épül, gya-
logátkelőhelyeket, buszöblöket és for-
galomlassító szigeteket építenek ki, új-
jáalakul a Kereszt és Villany utcai 
csomópont is. A több száz milliós be-
ruházáshoz 96 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat a Dél-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán. A közbeszerzési pályázat lebonyolí-
tását követően a kivitelezés várhatóan ta-
vasszal indul, s 2009 végére megújulhat 
a Dózsa György út ezen szakasza. A fej-
lesztés elsődleges célja, hogy a meglehe-
tősen nagy forgalmat bonyolító útszakasz 
– amelyen teherautók is járnak – bizton-
ságosabbá váljon, s megfelelő körülmé-
nyeket biztosítson minden közlekedő-
nek, legyen az gyalog, kerékpárral vagy 
gépjárművel.                                          

2008. november 7., 17. évf. 21. szám

Kilencezer liter víz szállításá-
ra alkalmas az az új gépjármű, 
amelyet szeptember elején ve-
hetett birtokba a Paksi Hiva-
tásos Önkormányzati Tűzol-
tóság. A 70 millió forint érté-
kű tűzoltóautót az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság pályázatán nyerte a vá-
ros. Az önkormányzat a pá-
lyázati lehetőségek kihasz-
nálásával, illetve az ezekhez 
szükséges önrész biztosításá-
val segíti a hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóság eszköz-
állományának fejlesztését (a 
fenti autónál ez 14 millió fo-
rintot jelentett). Az új vízszál-
lító gépjárműre már 2003-ban 
sikerrel pályázott a város, az 

autót most vehették át. […] 
A nyertes pályázatoknak kö-
szönhetően jelenleg három 
gépjárműfecskendő, valamint 
a könnyű műszaki mentő se-
gíti a tűzoltók munkáját az új 
autó mellett. […] Az új víz-
szállítót várhatóan november 
elsejétől állítják munkába, ad-
dig a kezeléséhez szükséges 
képzésen vesznek részt a tűz-
oltók. Jövőre ismét bővülhet 
az önkormányzati tűzoltóság 
gépjárműparkja: egy folya-
matban lévő pályázat eredmé-
nyessége esetén egy magas-
ban mentő gépjármű kezdheti 
meg a szolgálatot Pakson.                                    

Dallos Sz.    
2008. szeptember 19., 17. évf. 18. szám

Nevet kaptak az utcák

„Acélvirág” díj Paksnak

Szerencsés találkozó Nyert a pályázat – meg-
újul a Dózsa György út

Bővült a tűzoltók gépparkja
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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

Árok nélküli már az Árok utca 
városunkban. Az utca felújítá-
sát több évtizeden keresztül vár-
ták lakói. Az első rekonstrukci-
ós elképzelések 1961-ben lát-
tak napvilágot, azóta minden 
önkormányzati ciklus alatt kér-
ték az utcában lévő áldatlan ál-
lapotok megszüntetését. Ugyan-
is az árok nem csupán eső esetén 
okozott gondot azzal, hogy el-
öntötte a víz az utcát, közleked-

ni is nagyon nehezen lehetett a 
hely szűkössége miatt. Érthető 
hát, hogy nagy az öröm az Árok 
utcában. Megtörtént a felújítás, 
és kitűnő munkát végeztek a ki-
vitelezők, akikkel végig nagyon 
jó kapcsolatban voltak az utca 
lakói. […] Az avatást közös va-
csora, kötetlen beszélgetés, majd 
egy jó hangulatú utcabál zár-
ta.                                               DSZ                                

2008. október 17., 17. évf. 20. szám

Öt év jótállást vállalt a Rókus utcára ki-
vitelezője, az Euroaszfalt K�. Ez idő alatt, 
ha bármilyen meghibásodást észlel-
nek, rövid időn belül kijavítják azt. Júni-
us végén kezdődött meg az utca felújítá-
sa. A szerződésben október 9-i befejezé-
si határidőt vállalt a kivitelező. Előre nem 
látható közműproblémák miatt azonban 
a munkálatokkal csúsztak, végül a mű-
szaki átadás e hónapban zajlott. Az utca 
felújításának összértéke 101 millió forint 
volt. […]                                                               dal                                                

2008. november 21., 17. évf. 22. szám

Hévízkút kivitelezésére ka-
pott megbízást a paksi ön-
kormányzattól a ceglédi szék-
helyű VIKUV Vízkutató és 
Fúró Zrt. A kút fúrására 
azért van szükség, mert az 
önkormányzat egy balneo-
terápiás létesítmény építé-
sét tervezi az óvárosban, a 
Tanuszodánál.

Korábban már fúrtak egy 
kutat Pakson, amelynek vi-
zét 1999-ben minősítették 
gyógyvízzé. Ahogy azt ko-
rábban megírtuk, egy, a kút-
ra épülő gyógyfürdő építé-
sére 2000-ben, a szakorvosi 
rendelőintézettel együtt írtak 
ki tervpályázatot, de a für-
dő megvalósítása forráshiány 
miatt elmaradt. Pályázati le-
hetőség azóta sincs ilyen jel-
legű beruházás támogatására, 
de a képviselő-testület dön-
tése nyomán elkezdődtek az 
előkészületek a komplexum 
megvalósítására. Ennek része-
ként felülvizsgálták a meglévő 
gyógykutat, és egy újabb fúrá-

sáról is határoztak, amelynek 
vizét szintén szeretnék gyógy-
vízzé minősíttetni. A hévízkút 
kivitelezését két pályázó közül 
a ceglédi VIKUV Vízkutató és 
Fúró Zrt. nyerte el. A körül-
belül hatszáz méter mély ter-
málkút elkészítésének határ-
ideje április 14-e, a beruházás 
értéke bruttó 41 millió forint. 
[…] A szakemberek bíznak 
abban, hogy a feltárandó hé-
víztároló rétegből sikerül 35-
40 Celsius-fokos vizet nyer-
ni, és egy körülbelül 200 liter/
perc vízhozamú kutat megva-
lósítani, amely egy kis fürdő 
vízellátására elegendő. […] A 
második kút egyébként azért 
készül, hogy ha az első esetleg 
meghibásodik, akkor is bizto-
sított legyen a vízellátás a ter-
vezett fürdőben, amelyben 
lenne egy alapmedence, egy 
négyfős súlyfürdő, valamint 
egy termálmedence, ahol el-
sősorban a gyógyászati tevé-
kenység kapna hangsúlyt.                  

Kohl Gyöngyi                                               
2009. január 23., 18. évf. 2. szám

Betemették az árkokat – 
utcabállal ünnepeltek 

Ilyen volt – ilyen lett
a Rókus utca

Fúrják a második hévízkutat
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Mozaik

A Paksi Városi Múzeum állandó kiállításá-
ban, a római tábori élet egyéb kellékeit be-
mutató tárgyak vitrinében van egy szövet-
zacskó, benne több tucat római pénzérme. 
A zsoldot jelképezi. Az egykori római kato-
nák ugyanis nem csupán a haza szereteté-
ért, hanem bizony pénzért vállalták a hosz-
szú és sokszor kegyetlen katonai szolgála-
tot. A modern katonák �zetését nagyjából 
ismerjük, de vajon mennyit kereshettek a 
római hadseregben szolgáló emberek?
Először is jó tudni, hogy nem havonta, ha-
nem harmadévente kapták meg a �zeté-
seket, ezt hívták stipendiumnak. Ugyan a 
zsold ki�zetésének időpontja hivatalosan ál-
landó volt, időnként azért előfordultak csú-
szások. 
Pannonia tartomány (melyhez a mai Dunán-
túl is tartozott) elfoglalásának időpontjában, 
vagyis Augustus császár és családja uralkodá-
sának idején egy legionarius katona stipendi-
uma 300 sestertius (római bronzpénz) volt. 
Ennél valamivel kevesebbet kerestek a segéd-
csapatokban szolgálatot teljesítők, akik négy-
havonta 250 sestertiust kaphattak (volna) 
kézhez. A római hadseregben ugyanis semmi 
nem volt egyszerű, a zsoldból is voltak levo-
nások. De erről később, először nézzük meg, 
mennyit ért ez a 250-300 sestertius. Jól keres-
tek a katonák, vagy sem?  
Erre a kérdésre akkor tudunk válaszolni, 
ha ismerjük a pénz vásárlóértékét. Meny-
nyibe kerültek az alapvető dolgok ebben az 

időszakban?  Ami a katonának igazán fon-
tos volt:  1 font súlyú cipó ára például fél 
sestertius volt, 1 liter olcsóbb bor ára 1-2 
sestertius körül mozgott, 1 tunica (ruha) ára 
pedig 15 sestertius volt. Vagyis, ha minden 
nap meg szeretett volna inni egy liter bort és 
enni egy keveset, az négy hónap alatt 180-300 
sestertiusba került volna, ehhez jött még hoz-
zá esetlegesen az új ruha ára. Nem sok min-
denre lehetett tehát elég ez a kereset.
De mint már említettem korábban, a római 
hadseregben semmi nem volt egyszerű, pél-
dául a katonák ellátását központilag intézték 
– aztán természetesen levonták a zsoldból. 
Az államkincstár térítés ellenében biztosí-
totta a katonáknak többek között a ruhá-
zatot, a felszerelést és a napi élelmet. A le-
vonások mértékét a fennmaradt kimutatá-
sokból is ismerjük, az egyik ilyen papírusz 

Egyiptomból származik és Quintus Iulius 
Proculus esetéről számol be. Az úriem-
ber három stipendiumot kapott, egyenként 
247,5 drachma összegben (a drachma érté-
ke nagyjából megegyezik a sestertiuséval). 
Az első stipendiumból 182 drachmát von-
tak le, 10 ment szénára, 80 élelemre, 12 
lábbelire és zoknira, 20 egy ünnepségre, 60 
drachma pedig ismeretlen célra. A máso-
diknál hasonló tételek vannak, de ünnep-
ség és egyéb levonások nélkül, így „csak” 
106-ot vontak le Proculus ellátási költsége-
inek fedezésére, a harmadik zsoldrészlet vi-
szont teljes egészében levonásra került. Így 
Quintus Iulius Proculus éves, 742,5 drach-
más zsoldjából, mindössze 207 drachmát 
kapott kézhez, vagyis az éves keresetének 
csupán 28 százaléka maradt a zsebében. 
Szerencséjükre nem csak a zsoldból láttak 
pénzt, és nem is vontak le mindig ekkora 
összegeket, ettől függetlenül az 1. század-
ban és a 2. század elején a közönséges gya-
logos katonák átlagosan a �zetésük 50-70 
százalékát elvesztették a különböző levoná-
sok miatt. 
Megérte ezért katonának lenni? Nyilván 
nem, de nem is csak ezért mentek katoná-
nak. A legionariusok ugyanis földet, a se-
gédcsapatokban szolgálatot teljesítők pedig 
római polgárjogot kaptak leszerelésük után. 
Ezért volt érdemes vállalni a 20-25 éves ka-
tonai szolgálatot.                                       

Szabó Antal

Tárgy/
történet

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Régi paksi utcanevek (1. rész)
Utcanevek már az 1800-as évek-
ben léteztek, de az utcanévtáblák 
csak a 20. század elején jelentek 
meg. A  Zsinagóga utcát a fel-
ső végén álló zsidó templom ih-
lette, majd később a másik vé-
gén épült villanytelep után Vil-
lany utcára cserélték a nevét. 
A  tréfás nevű Békaváros Du-
nára kifutó utcáit gyakran el-
öntötte a jeges ár, főként a Ha-
lász, a Csónak, a Duna utcá-
kat. Az Alvégen az Árok utca 
volt a Fél utca, mely egyik ol-
dalán volt csak beépülve, má-
sik oldalán sokáig fedetlen víz-
elvezető árok húzott ki a Du-
náig. A Hattyú utca Babos utca 
volt, a Kosár utca régi neve Ko-
sárkötő volt, mely az ártéri fü-
zesekhez kapcsolódó foglalko-
zás emlékét őrzi. Paks 1888. évi 
utcaneveit a monográ�a idé-
zi a Pesty Frigyes-féle helynév-
gyűjteményből: Báró, Duna, 
Égett, Fél, Hajma, Hidegvöl-
gyi, Kápolna, Keskeny, Kosár-
kötő, Kornis, Köröszt, Lencse, 
Madár, Malom, Mészárszék, 
Milka, Nikszprod, Páli, Rosty, 
Vendel, Vödör, Zöld, Zsinagó-
ga. Az első névadásokkor meg-
�gyelhető az utcára illő jelleg-
zetesség motivációja (Keskeny, 
Égett, Kereszt, Fél, Zsinagó-
ga, Duna). Ugyancsak megje-
lenik az utcában lakók foglal-
kozására utaló névadás (Ma-
lom, Nikszprod (pékmester),  
Mészárszék, Kosárkötő). Még 
1940-ben is egy tucat mészár-
szék működött Pakson, ezen 
hentesüzletek soráról nevez-
ték el a mai Kossuth Lajos ut-
cát Mészárszék utcának. Az 
egyik utolsó mészárszékbolt a 
4-es számú házban volt, az utca 
legmagasabb, felső pontját pe-
dig a régiek Bóha-hegynek hív-
ták. Egyes elnevezések a terü-
letet birtokló nemes személyre 
utaltak: Horváth, Nedeczky, Se-
bestyén, Úri utca. Két utcát ak-
kor még élő közbirtokosokról 

neveztek el (Kornis, Rosty), de a 
Báró utca is a tájrész nemes ál-
tali birtoklására utalt. A Rosthy 
utca a világutazó néprajztudós 
és fotográfus Rosti Pálról kap-
ta nevét. A  Virág utca korábbi 
nevén Nedeczky utca volt, an-
nak alsó végén álló, Nedeczky 
András közbirtokos sarokkúri-
ájára utalva. A  Virág utca kör-
nyékén található a Kutya-hegy, 
Boc-hegy, Isztringa-hegy. A Rá-
kóczi utcát sokáig csak a nem túl 
fantáziadús Új utcaként jelölték. 
A Völgy utcát hívták Bagó köz-
nek is. A Hunyadi utca Horváth 
utca volt, az Eötvös utca koráb-
ban Madár utca, a Zöldfa utcát 
pedig a rövidebb Zöld utcaként 
jelölték. A  Hunyadi és Eötvös 
utcák határolta területet ne-
vezték Rancza-völgynek, Alsó-
Rancza-hegynek, Kis-Rancza-
hegynek. Az 1889-es nagy paksi 
tűzvész sajtójában sok régi utca-
nevet említenek: 

1896-ban a millenniumi ünnep-
ség alkalmával az elöljáróság a 
község főbb utcáit jeles haza�ak 
nevére keresztelte át (Szent István, 

Széchenyi, Deák, Kossuth, Pető�, 
Eötvös, Vörösmarty). A Kereszt 
utca elnevezése egyértelmű, mi-
után az utca alsó és felső végén is 
kőkereszt állt. A Vörösmarty ut-
cát Milka utcának hívták, az itt 
lakó, kóser mészárszéket üzemel-
tető zsidó hentesasszonyra utal-
va. Az 1905-ös összeírásban már 
közel 50 utcát említenek név sze-
rint, de 17 utcának továbbra sem 
volt neve, a Vödör és a Nikszprod 
utcák pedig eltűntek. Az utcane-
vek sosem voltak időtállóak, leg-
inkább az adott korra nyújtottak 
tájékoztatást. Pakson az utcákat 
csak 1910-ben látták el névtáb-
lákkal:

A város főutcáját említik Nagy 
utcaként, Öreg utcaként, de hiva-
talosan Fő utca volt, ami 1930 és 
1945 között egy élő személy ne-
vét viselte: 

A két világháború közötti új utca-
neveken a keresztény-konzerva-
tív kurzus hatása érződik.  Meg-
jelennek történelmi személyek 
nevei (Báthory, Hunyadi, Rákó-
czi, Zrínyi, Kurcz György, Mádi 
Kovács György), valamint a kor-
szak i�úságának haza�as nevelé-
sére (Cserkész, Levente) és a ka-
tonai szellemre utaló elnevezések 
(Laktanya, Vitéz) is. Más utcák új 
neve pedig a község katolikus jel-
legét domborította ki (Jámbor Pál, 
Rókus, Szent János, Szent Flórián, 
Szent Vendel). A Pálit és a Fehér-
vári utat összekötő utcákban nád-
tetejű sváb parasztházak álltak, 
melyeken sok dalosmadár tanyá-
zott, ezért lett Pipiskeváros. Az 
Akác és a Pál utca sarkán állt egy 
ún. Bab-kút, melynek lágy vizé-
ben a bab, lencse könnyen meg-
főtt, ez utalhat az Akác utca ko-
rábbi nevére: Lencse utca. (Forrás: 
Monográ�a, 222-230.o.) (Folytat-
juk!)                             dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Paks, Főutca (Pach János dohányárudájának kiadása, 1930-as évek)

„Délután 2 óra 40 perczkor óri-
ási viharban kenyérsütés köz-
ben gyuladt ki az uj-utczában 
Jäger József háza és rövid idő 
alatt már lángban állottak az 
uj-utczával párhuzamos utczák 
és este 7 óráig 411 ház és prés-
ház égett porrá. […] Még sze-
rencse, hogy a tűz nem ka-
pott le a nagy-utczára, mert 
akkor a város nyolcz tizedré-
sze menthetetlenül oda vesz. 
A hol a tűz pusztitott: az uj-, 
Rosty, kereszt, hagyma-, kes-
keny-, virágvölgy-, hidegvölgy-, 
Horváth-, nixbrod-, virág-
utczákban, a disznópiaczon, 
a Ranczahegyen, a fehérvári 
uton az ugynevezett sárgödör-
ben a barom�ak, a kutyák és a 
macskák bennégtek.” (Borsod-
Miskolci Értesítő, 1889.07.25.) 

„Paks község képviselőtestü-
letének határozata folytán az 
utcák sarkai zománcozott ut-
cai jelző táblákkal lettek ellát-
va, az utcákban a házak egyik 
oldalán páros, másik oldalán 
páratlan jelző táblácska van az 
utca megnevezésével. A táblács-
kákat a bonyhádi Perczel-fé-
le gyár szállitotta a községnek.” 
(Tolnavármegye és a Közér-
dek, 1910.10.24., 2. o.)

„Paks nagyközség március 1-én 
diszközgyülést tartott, amelyen 
dr. Grosch József ügyvéd mon-
dott magas szárnyalásu ünnepi 
beszédet, amelynek hatása alatt 
a képviselőtestület elhatározta, 
hogy főutcáját Horthy Miklós 
utnak nevezi el.” (Tolnamegyei 
Újság, 1930.03.05., 2. o.)
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PAKS 1 Hétfő: Ady Endre u., Alkotók u., Bocskai u., Búzavirág u., Dankó Pista u., Gábor Áron u., Gagarin u., 
Ipari Park, Jedlik Ányos u., Kandó Kálmán u., Kikötők, Kishegyi u., Kölcsey Ferenc u., Kölesdi u., Liget u., Nap-
fény u., Neumann János u., Nyárfa u., Platán u., Puskás Tivadar u., Sólyom Károly u., Szerviz út, Újtemplom u., 
Vácika u., Vadász u.,Vak Bottyán u., Vásár u., Vasút u.                                                                                                  Ü

Hétfő Hétfő Kedd Kedd Szerda Szerda
Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld

január 3. január 4. január 3. január 4. január 5. január 4. január 5. január 3. január 5.
január 10. január 10. január 11. január 11. január 11. január 11. január 12. január 12. január 12. január 12. január 10. január 10.
január 17. január 18. január 18. január 17. január 18. január 19. január 19. január 18. január 19. január 17. január 17. január 19.
január 24. január 24. január 25. január 25. január 25. január 26. január 26. január 26. január 24.
január 31. február 1. január 31. február 1. február 2. február 1. február 2. január 31. február 2.
február 7. február 7. február 8. február 8. február 8. február 9. február 9. február 9. február 7.
február 14. február 15. február 14. február 15. február 16. február 15. február 16. február 14. február 16.
február 21. február 21. február 22. február 22. február 22. február 23. február 23. február 23. február 21.
február 28. március 1. március 1. február 28. március 1. március 2. március 2. március 1. március 2. február 28. február 28. március 2.
március 7. március 7. március 8. március 8. március 8. március 8. március 9. március 9. március 9. március 9. március 7. március 7.
március 14. március 15. március 14. március 15. március 16. március 15. március 16. március 14. március 16.
március 21. március 21. március 22. március 22. március 22. március 23. március 23. március 23. március 21.
március 28. március 29. március 29. március 28. március 29. március 30. március 30. március 29. március 30. március 28. március 28. március 30.
április 4. április 4. április 5. április 5. április 5. április 5. április 6. április 6. április 6. április 6. április 4. április 4.
április 11. április 12. április 11. április 12. április 13. április 12. április 13. április 11. április 13.
április 18. április 18. április 19. április 19. április 19. április 20. április 20. április 20. április 18.
április 25. április 26. április 25. április 26. április 27. április 26. április 27. április 25. április 27.
május 2. május 2. május 3. május 3. május 3. május 4. május 4. május 4. május 2.
május 9. május 10. május 10. május 9. május 10. május 11. május 11. május 10. május 11. május 9. május 9. május 11.
május 16. május 16. május 17. május 17. május 17. május 17. május 18. május 18. május 18. május 18. május 16. május 16.
május 23. május 24. május 23. május 24. május 25. május 24. május 25. május 23. május 25.
május 30. május 30. május 31. május 31. május 31. június 1. június 1. június 1. május 30.
június 6. június 7. június 6. június 7. június 8. június 7. június 8. június 6. június 8.
június 13. június 13. június 14. június 14. június 14. június 15. június 15. június 15. június 13.
június 20. június 21. június 21. június 20. június 21. június 22. június 22. június 21. június 22. június 20. június 20. június 22.
június 27. június 27. június 28. június 28. június 28. június 28. június 29. június 29. június 29. június 29. június 27. június 27.
július 4. július 5. július 4. július 5. július 6. július 5. július 6. július 4. július 6.
július 11. július 11. július 12. július 12. július 12. július 13. július 13. július 13. július 11.
július 18. július 19. július 19. július 18. július 19. július 20. július 20. július 19. július 20. július 18. július 18. július 20.
július 25. július 25. július 26. július 26. július 26. július 26. július 27. július 27. július 27. július 27. július 25. július 25.
augusztus 1. augusztus 2. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 1. augusztus 3.
augusztus 8. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 8.
augusztus 15. augusztus 16. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 15. augusztus 17.
augusztus 22. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 22.
augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 29. augusztus 29. augusztus 31.
szeptember 5. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 5. szeptember 5.
szeptember 12. szeptember 13. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 12. szeptember 14.
szeptember 19. szeptember 19. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 19.
szeptember 26. szeptember 27. szeptember 27. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 28. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 28.
október 3. október 3. október 4. október 4. október 4. október 4. október 5. október 5. október 5. október 5. október 3. október 3.
október 10. október 11. október 10. október 11. október 12. október 11. október 12. október 10. október 12.
október 17. október 17. október 18. október 18. október 18. október 19. október 19. október 19. október 17.
október 24. október 25. október 24. október 25. október 26. október 25. október 26. október 24. október 26.
október 31. október 31. november 1. november 1. november 1. november 2. november 2. november 2. október 31.
november 7. november 8. november 8. november 7. november 8. november 9. november 9. november 8. november 9. november 7. november 7. november 9.
november 14. november 14. november 15. november 15. november 15. november 15. november 16. november 16. november 16. november 16. november 14. november 14.
november 21. november 22. november 21. november 22. november 23. november 22. november 23. november 21. november 23.
november 28. november 28. november 29. november 29. november 29. november 30. november 30. november 30. november 28.
december 5. december 6. december 6. december 5. december 6. december 7. december 7. december 6. december 7. december 5. december 5. december 7.
december 12. december 12. december 13. december 13. december 13. december 13. december 14. december 14. december 14. december 14. december 12. december 12.
december 19. december 20. december 19. december 20. december 21. december 20. december 21. december 19. december 21.
december 26. december 26. december 27. december 27. december 27. december 28. december 28. december 28. december 26.

Paks

Paks 1. Paks 2. Paks 3. 
Kedd

Hulladék gyűjtési napok 2022.

Kedd Szerda Szerda
Paks 5. Paks 6. Paks 4. 

Hétfő Hétfő

Hétfő Hétfő Kedd Kedd Szerda Szerda
Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld

január 3. január 4. január 3. január 4. január 5. január 4. január 5. január 3. január 5.
január 10. január 10. január 11. január 11. január 11. január 11. január 12. január 12. január 12. január 12. január 10. január 10.
január 17. január 18. január 18. január 17. január 18. január 19. január 19. január 18. január 19. január 17. január 17. január 19.
január 24. január 24. január 25. január 25. január 25. január 26. január 26. január 26. január 24.
január 31. február 1. január 31. február 1. február 2. február 1. február 2. január 31. február 2.
február 7. február 7. február 8. február 8. február 8. február 9. február 9. február 9. február 7.
február 14. február 15. február 14. február 15. február 16. február 15. február 16. február 14. február 16.
február 21. február 21. február 22. február 22. február 22. február 23. február 23. február 23. február 21.
február 28. március 1. március 1. február 28. március 1. március 2. március 2. március 1. március 2. február 28. február 28. március 2.
március 7. március 7. március 8. március 8. március 8. március 8. március 9. március 9. március 9. március 9. március 7. március 7.
március 14. március 15. március 14. március 15. március 16. március 15. március 16. március 14. március 16.
március 21. március 21. március 22. március 22. március 22. március 23. március 23. március 23. március 21.
március 28. március 29. március 29. március 28. március 29. március 30. március 30. március 29. március 30. március 28. március 28. március 30.
április 4. április 4. április 5. április 5. április 5. április 5. április 6. április 6. április 6. április 6. április 4. április 4.
április 11. április 12. április 11. április 12. április 13. április 12. április 13. április 11. április 13.
április 18. április 18. április 19. április 19. április 19. április 20. április 20. április 20. április 18.
április 25. április 26. április 25. április 26. április 27. április 26. április 27. április 25. április 27.
május 2. május 2. május 3. május 3. május 3. május 4. május 4. május 4. május 2.
május 9. május 10. május 10. május 9. május 10. május 11. május 11. május 10. május 11. május 9. május 9. május 11.
május 16. május 16. május 17. május 17. május 17. május 17. május 18. május 18. május 18. május 18. május 16. május 16.
május 23. május 24. május 23. május 24. május 25. május 24. május 25. május 23. május 25.
május 30. május 30. május 31. május 31. május 31. június 1. június 1. június 1. május 30.
június 6. június 7. június 6. június 7. június 8. június 7. június 8. június 6. június 8.
június 13. június 13. június 14. június 14. június 14. június 15. június 15. június 15. június 13.
június 20. június 21. június 21. június 20. június 21. június 22. június 22. június 21. június 22. június 20. június 20. június 22.
június 27. június 27. június 28. június 28. június 28. június 28. június 29. június 29. június 29. június 29. június 27. június 27.
július 4. július 5. július 4. július 5. július 6. július 5. július 6. július 4. július 6.
július 11. július 11. július 12. július 12. július 12. július 13. július 13. július 13. július 11.
július 18. július 19. július 19. július 18. július 19. július 20. július 20. július 19. július 20. július 18. július 18. július 20.
július 25. július 25. július 26. július 26. július 26. július 26. július 27. július 27. július 27. július 27. július 25. július 25.
augusztus 1. augusztus 2. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 1. augusztus 3.
augusztus 8. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 8.
augusztus 15. augusztus 16. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 15. augusztus 17.
augusztus 22. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 22.
augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 29. augusztus 29. augusztus 31.
szeptember 5. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 5. szeptember 5.
szeptember 12. szeptember 13. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 12. szeptember 14.
szeptember 19. szeptember 19. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 19.
szeptember 26. szeptember 27. szeptember 27. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 28. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 28.
október 3. október 3. október 4. október 4. október 4. október 4. október 5. október 5. október 5. október 5. október 3. október 3.
október 10. október 11. október 10. október 11. október 12. október 11. október 12. október 10. október 12.
október 17. október 17. október 18. október 18. október 18. október 19. október 19. október 19. október 17.
október 24. október 25. október 24. október 25. október 26. október 25. október 26. október 24. október 26.
október 31. október 31. november 1. november 1. november 1. november 2. november 2. november 2. október 31.
november 7. november 8. november 8. november 7. november 8. november 9. november 9. november 8. november 9. november 7. november 7. november 9.
november 14. november 14. november 15. november 15. november 15. november 15. november 16. november 16. november 16. november 16. november 14. november 14.
november 21. november 22. november 21. november 22. november 23. november 22. november 23. november 21. november 23.
november 28. november 28. november 29. november 29. november 29. november 30. november 30. november 30. november 28.
december 5. december 6. december 6. december 5. december 6. december 7. december 7. december 6. december 7. december 5. december 5. december 7.
december 12. december 12. december 13. december 13. december 13. december 13. december 14. december 14. december 14. december 14. december 12. december 12.
december 19. december 20. december 19. december 20. december 21. december 20. december 21. december 19. december 21.
december 26. december 26. december 27. december 27. december 27. december 28. december 28. december 28. december 26.

Paks

Paks 1. Paks 2. Paks 3. 
Kedd

Hulladék gyűjtési napok 2022.

Kedd Szerda Szerda
Paks 5. Paks 6. Paks 4. 

Hétfő HétfőHétfő Hétfő Kedd Kedd Szerda Szerda
Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld

január 3. január 4. január 3. január 4. január 5. január 4. január 5. január 3. január 5.
január 10. január 10. január 11. január 11. január 11. január 11. január 12. január 12. január 12. január 12. január 10. január 10.
január 17. január 18. január 18. január 17. január 18. január 19. január 19. január 18. január 19. január 17. január 17. január 19.
január 24. január 24. január 25. január 25. január 25. január 26. január 26. január 26. január 24.
január 31. február 1. január 31. február 1. február 2. február 1. február 2. január 31. február 2.
február 7. február 7. február 8. február 8. február 8. február 9. február 9. február 9. február 7.
február 14. február 15. február 14. február 15. február 16. február 15. február 16. február 14. február 16.
február 21. február 21. február 22. február 22. február 22. február 23. február 23. február 23. február 21.
február 28. március 1. március 1. február 28. március 1. március 2. március 2. március 1. március 2. február 28. február 28. március 2.
március 7. március 7. március 8. március 8. március 8. március 8. március 9. március 9. március 9. március 9. március 7. március 7.
március 14. március 15. március 14. március 15. március 16. március 15. március 16. március 14. március 16.
március 21. március 21. március 22. március 22. március 22. március 23. március 23. március 23. március 21.
március 28. március 29. március 29. március 28. március 29. március 30. március 30. március 29. március 30. március 28. március 28. március 30.
április 4. április 4. április 5. április 5. április 5. április 5. április 6. április 6. április 6. április 6. április 4. április 4.
április 11. április 12. április 11. április 12. április 13. április 12. április 13. április 11. április 13.
április 18. április 18. április 19. április 19. április 19. április 20. április 20. április 20. április 18.
április 25. április 26. április 25. április 26. április 27. április 26. április 27. április 25. április 27.
május 2. május 2. május 3. május 3. május 3. május 4. május 4. május 4. május 2.
május 9. május 10. május 10. május 9. május 10. május 11. május 11. május 10. május 11. május 9. május 9. május 11.
május 16. május 16. május 17. május 17. május 17. május 17. május 18. május 18. május 18. május 18. május 16. május 16.
május 23. május 24. május 23. május 24. május 25. május 24. május 25. május 23. május 25.
május 30. május 30. május 31. május 31. május 31. június 1. június 1. június 1. május 30.
június 6. június 7. június 6. június 7. június 8. június 7. június 8. június 6. június 8.
június 13. június 13. június 14. június 14. június 14. június 15. június 15. június 15. június 13.
június 20. június 21. június 21. június 20. június 21. június 22. június 22. június 21. június 22. június 20. június 20. június 22.
június 27. június 27. június 28. június 28. június 28. június 28. június 29. június 29. június 29. június 29. június 27. június 27.
július 4. július 5. július 4. július 5. július 6. július 5. július 6. július 4. július 6.
július 11. július 11. július 12. július 12. július 12. július 13. július 13. július 13. július 11.
július 18. július 19. július 19. július 18. július 19. július 20. július 20. július 19. július 20. július 18. július 18. július 20.
július 25. július 25. július 26. július 26. július 26. július 26. július 27. július 27. július 27. július 27. július 25. július 25.
augusztus 1. augusztus 2. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 1. augusztus 3.
augusztus 8. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 8.
augusztus 15. augusztus 16. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 15. augusztus 17.
augusztus 22. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 22.
augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 29. augusztus 29. augusztus 31.
szeptember 5. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 5. szeptember 5.
szeptember 12. szeptember 13. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 12. szeptember 14.
szeptember 19. szeptember 19. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 19.
szeptember 26. szeptember 27. szeptember 27. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 28. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 28.
október 3. október 3. október 4. október 4. október 4. október 4. október 5. október 5. október 5. október 5. október 3. október 3.
október 10. október 11. október 10. október 11. október 12. október 11. október 12. október 10. október 12.
október 17. október 17. október 18. október 18. október 18. október 19. október 19. október 19. október 17.
október 24. október 25. október 24. október 25. október 26. október 25. október 26. október 24. október 26.
október 31. október 31. november 1. november 1. november 1. november 2. november 2. november 2. október 31.
november 7. november 8. november 8. november 7. november 8. november 9. november 9. november 8. november 9. november 7. november 7. november 9.
november 14. november 14. november 15. november 15. november 15. november 15. november 16. november 16. november 16. november 16. november 14. november 14.
november 21. november 22. november 21. november 22. november 23. november 22. november 23. november 21. november 23.
november 28. november 28. november 29. november 29. november 29. november 30. november 30. november 30. november 28.
december 5. december 6. december 6. december 5. december 6. december 7. december 7. december 6. december 7. december 5. december 5. december 7.
december 12. december 12. december 13. december 13. december 13. december 13. december 14. december 14. december 14. december 14. december 12. december 12.
december 19. december 20. december 19. december 20. december 21. december 20. december 21. december 19. december 21.
december 26. december 26. december 27. december 27. december 27. december 28. december 28. december 28. december 26.

Paks

Paks 1. Paks 2. Paks 3. 
Kedd

Hulladék gyűjtési napok 2022.

Kedd Szerda Szerda
Paks 5. Paks 6. Paks 4. 

Hétfő HétfőHétfő Hétfő Kedd Kedd Szerda Szerda
Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld Kommunális Szelektív Zöld

január 3. január 4. január 3. január 4. január 5. január 4. január 5. január 3. január 5.
január 10. január 10. január 11. január 11. január 11. január 11. január 12. január 12. január 12. január 12. január 10. január 10.
január 17. január 18. január 18. január 17. január 18. január 19. január 19. január 18. január 19. január 17. január 17. január 19.
január 24. január 24. január 25. január 25. január 25. január 26. január 26. január 26. január 24.
január 31. február 1. január 31. február 1. február 2. február 1. február 2. január 31. február 2.
február 7. február 7. február 8. február 8. február 8. február 9. február 9. február 9. február 7.
február 14. február 15. február 14. február 15. február 16. február 15. február 16. február 14. február 16.
február 21. február 21. február 22. február 22. február 22. február 23. február 23. február 23. február 21.
február 28. március 1. március 1. február 28. március 1. március 2. március 2. március 1. március 2. február 28. február 28. március 2.
március 7. március 7. március 8. március 8. március 8. március 8. március 9. március 9. március 9. március 9. március 7. március 7.
március 14. március 15. március 14. március 15. március 16. március 15. március 16. március 14. március 16.
március 21. március 21. március 22. március 22. március 22. március 23. március 23. március 23. március 21.
március 28. március 29. március 29. március 28. március 29. március 30. március 30. március 29. március 30. március 28. március 28. március 30.
április 4. április 4. április 5. április 5. április 5. április 5. április 6. április 6. április 6. április 6. április 4. április 4.
április 11. április 12. április 11. április 12. április 13. április 12. április 13. április 11. április 13.
április 18. április 18. április 19. április 19. április 19. április 20. április 20. április 20. április 18.
április 25. április 26. április 25. április 26. április 27. április 26. április 27. április 25. április 27.
május 2. május 2. május 3. május 3. május 3. május 4. május 4. május 4. május 2.
május 9. május 10. május 10. május 9. május 10. május 11. május 11. május 10. május 11. május 9. május 9. május 11.
május 16. május 16. május 17. május 17. május 17. május 17. május 18. május 18. május 18. május 18. május 16. május 16.
május 23. május 24. május 23. május 24. május 25. május 24. május 25. május 23. május 25.
május 30. május 30. május 31. május 31. május 31. június 1. június 1. június 1. május 30.
június 6. június 7. június 6. június 7. június 8. június 7. június 8. június 6. június 8.
június 13. június 13. június 14. június 14. június 14. június 15. június 15. június 15. június 13.
június 20. június 21. június 21. június 20. június 21. június 22. június 22. június 21. június 22. június 20. június 20. június 22.
június 27. június 27. június 28. június 28. június 28. június 28. június 29. június 29. június 29. június 29. június 27. június 27.
július 4. július 5. július 4. július 5. július 6. július 5. július 6. július 4. július 6.
július 11. július 11. július 12. július 12. július 12. július 13. július 13. július 13. július 11.
július 18. július 19. július 19. július 18. július 19. július 20. július 20. július 19. július 20. július 18. július 18. július 20.
július 25. július 25. július 26. július 26. július 26. július 26. július 27. július 27. július 27. július 27. július 25. július 25.
augusztus 1. augusztus 2. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 1. augusztus 3.
augusztus 8. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 10. augusztus 8.
augusztus 15. augusztus 16. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 15. augusztus 17.
augusztus 22. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 24. augusztus 22.
augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 30. augusztus 31. augusztus 29. augusztus 29. augusztus 31.
szeptember 5. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 7. szeptember 5. szeptember 5.
szeptember 12. szeptember 13. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 12. szeptember 14.
szeptember 19. szeptember 19. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 19.
szeptember 26. szeptember 27. szeptember 27. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 28. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 28.
október 3. október 3. október 4. október 4. október 4. október 4. október 5. október 5. október 5. október 5. október 3. október 3.
október 10. október 11. október 10. október 11. október 12. október 11. október 12. október 10. október 12.
október 17. október 17. október 18. október 18. október 18. október 19. október 19. október 19. október 17.
október 24. október 25. október 24. október 25. október 26. október 25. október 26. október 24. október 26.
október 31. október 31. november 1. november 1. november 1. november 2. november 2. november 2. október 31.
november 7. november 8. november 8. november 7. november 8. november 9. november 9. november 8. november 9. november 7. november 7. november 9.
november 14. november 14. november 15. november 15. november 15. november 15. november 16. november 16. november 16. november 16. november 14. november 14.
november 21. november 22. november 21. november 22. november 23. november 22. november 23. november 21. november 23.
november 28. november 28. november 29. november 29. november 29. november 30. november 30. november 30. november 28.
december 5. december 6. december 6. december 5. december 6. december 7. december 7. december 6. december 7. december 5. december 5. december 7.
december 12. december 12. december 13. december 13. december 13. december 13. december 14. december 14. december 14. december 14. december 12. december 12.
december 19. december 20. december 19. december 20. december 21. december 20. december 21. december 19. december 21.
december 26. december 26. december 27. december 27. december 27. december 28. december 28. december 28. december 26.

Paks

Paks 1. Paks 2. Paks 3. 
Kedd

Hulladék gyűjtési napok 2022.

Kedd Szerda Szerda
Paks 5. Paks 6. Paks 4. 

Hétfő Hétfő

PAKSI HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK
2022 ELSŐ FÉLÉV

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI JÁRATREND UTCÁNKÉNTI BONTÁSBAN



Ü PAKS 2 Hétfő: Alkotmány u., Bercsényi u., Diófa u., Domb u., Építők u., Gyár u., Györkönyi u., Hársfa u., 
Hősök tere, Kápolna u., Katona József u., Kisfaludy u., Kishegyi u., Konzervgyár területe, Kurcz György u., 
Mély u., Móra Ferenc u., Pál u., Pollack Mihály u., Rákóczi u., Tolnai út, Zápor u., Zrínyi u., Zsíros köz

PAKS 3 Kedd: Akác u., Dobó I. u., Dr. Novák Sándor u., Ezredvég u., Fecske u., Fehérvári út, Kinizsi u., Kornis u., 
Mátyás király u., Mező u., Pacsirta u., Péter u., Sport u., Sárgödör tér, Toldi u., Vásárhelyi Pál u., Zöldfa u., Gyapa: 
Cecei utca, Kanacsi utca, Rét utca, M6 benzinkutak

PAKS 4 Kedd: Árok u., Árvíz u., Báthory u., Csónak u., Dózsa Gy. u., Duna u., Dunapart, Eötvös u., Hajnal u., 
Halász u., Hattyú u., Hegyhát u., Híd u., Hunyadi u., Ida u., Kereszt u., Kert u., Keskeny u., Klapka György u., 
Kosár u., Lánc u., Ősz u., Pörösi sor, Rosthy u., Rózsa u., Sík sor, Síp u., Széchenyi tér, Szent István tér, Szent 
János u., Táncsics köz, Táncsics Mihály u., Temető u., Váci Mihály u., Vácika dülő, Villany u., Völgy u., Vörös-
marty u., Zöldfa u., Cseresznyéspuszta

PAKS 5 Szerda: Attila u., Bástya u., Bem u., Csendes u., Dr. Pongrácz S. u., Damjanich u., Haladás u., Hideg-
völgy u., Imre u., Jámbor Pál u., József Attila u., Kalap u., Kossuth Lajos u., Laktanya u., Liliom u., Május 1. u., 
Mária u., Pető� u., Retek u., Szérűs u., Szív u., Templom u., Üstökös u., Virág u., Biritó: Iskola utca, Orgona 
utca, Csámpapuszta: Patak utca, Sudár út

PAKS 6 Szerda: Anna u., Arany János u., Bajcsy-Zsilinszky E. u., Deák Ferenc u., Dunaföldvári u., Erkel Fe-
renc u., Gárdonyi Géza u., Hangya köz, Hegyalja u., Jókai Mór u., Kálvária u., Kilátó u., Kömlődi u., Könyök u., 
Levendula u., Munkácsy Mihály u., Öreghegy u., Pákolicz István u., Rókus u., Sas u., Szentháromság tér, Sző-
lőhegy u., Tavasz u., Vas köz, Dunakömlőd: Árpád utca, Bartók Béla utca, Béke utca, Csárda utca, Fényes u., 
Harangláb u., Hegy utca, Radnóti Miklós utca, Régi utca, Sánchegy utca, Szabadság utca, Földespuszta

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com



Sport

Ács Péter: A sakk ezerarcú világ
A múlt év végén megszerez-
te első egyéni felnőtt bajnoki 
címét Ács Péter. Az Atomerő-
mű SE nemzetközi nagymes-
tere öt győzelemmel, három 
döntetlennel és egy vereség-
gel nyerte a versenyt. Az i�úsá-
gi sakk-Európa-bajnok, junior 
sakkvilágbajnok, felnőtt sakk-
olimpián a magyar válogatott 
tagjaként csapatban ezüstér-
mes Ács Péter negyvenévesen 
szerezte első magyar bajno-
ki címét. A kiváló sakkozó a 
Paksi Hírnöknek nyilatkozott 
sportolói és kapitányi munká-
járól, és megemlékezett a ta-
valy év végén, 62 éves korában 
elhunyt Kállai Gábor egykori 
szövetségi kapitányról.

– Sok szép eredmény után, hu-
szonöt évesen kicsit „elenged-
ted” a sakkot. Mi volt ennek az 
oka? 
– Huszonhárom évesen, egy 
csúcsidőszak utáni hullámvölgy 
közepén döntöttem el, hogy az 
élsporttal járó életmód helyett 
az iskolát – később a munkát – 
és a magánéletet helyezem a pri-
oritáslista élére. Sok oka volt a 
váltásnak, de a fő mozgatórugó 
a belső motivációban keresen-
dő. Egyfelől arra, hogy tanuljak 
és ismerjem meg a „normális 
életvitelt”, másfelől egyre inkább 
úgy éreztem, hogy nem szeret-
ném csak az élsportban, illetve a 
sakkban leélni az egész életemet. 
A sakktól ugyanakkor soha nem 
szakadtam el. Folyamatosan ját-

szom az Atomerőmű Sport-
egyesület első ligás sakkcsapatá-
ban, rendszeresen részt vettem a 
paksi Marx György Emlékver-
senyen, az utóbbi években pedig 
indulni szoktam a felnőtt ma-
gyar bajnokságon is.      
– A fér� válogatott szövetsé-
gi kapitánya lettél. Ez milyen 
feladatokkal jár, milyen elvek 
alapján jelölöd ki a csapatot? 
– Ez egy komplex feladatkör, 
egyelőre sajnos korlátozott esz-
köztárral és mozgástérrel. A 
körülmények megteremtésétől 
kezdve a felkészülési terv kiala-
kításán és megvalósításán ke-
resztül egészen a tágabb, illetve 
az utazókeret kijelöléséig min-
denben van szerepe egy szö-
vetségi kapitánynak. A világ-
verseny helyszínén pedig csa-
patkapitányként kell dönteni a 
napi csapatösszeállításról, to-
vábbá ellátni a menedzsment 

feladatokat. A kapitány lehető-
ségeit ugyanakkor jelentősen 
meghatározza a rendelkezésre 
álló támogatási keret. A cél ter-
mészetesen az, hogy a legerő-
sebb összeállításban, egy fel-
készült csapattal vágjunk neki 
a 2022-es moszkvai és a 2024-
es budapesti sakkolimpiának. E 
tekintetben nemcsak az aktuá-
lis ranglistapont számít, hanem 
az is, ki mennyire van játékban, 
jó formában.   
– 2024-ben Magyarország rende-
zi a sakkolimpiát, olimpiai ezüst-
érmes játékosként adott a lehető-
ség, hogy kapitányként is nagyot 
alkoss. Készülsz rá? 
– Sokként ért a hír, hogy Kállai 
Gábor december 31-én elhunyt. 
Rengeteget tett a sakkért, és jó 
szövetségi kapitány volt. Ő vezet-
te a 2002-es ezüstérmes olimpiai 
válogatottat, amelynek én is tagja 
voltam. Nekem ő marad A KAPI-

TÁNY. A válogatottjátékos-múlt 
és a menedzsment tapasztalat se-
gítenek a kapitányi feladatok el-
látásában, de korai még 2024-ről 
beszélni. Addig minden évben 
lesz világverseny a válogatott szá-
mára, sok minden változhat, de 
örülnék, ha egy éremesélyes válo-
gatottat vezethetnék hazai pályán.      
– Megszerezted első felnőtt egyéni 
bajnoki címedet. Még mindig él-
vezed a játékot? 
– Még mindig, és valószínűleg ez 
már így is marad. A sakk ezer-
arcú világ, sokan szeretik a játék 
öröméért, mások az elméleti ku-
tatómunka, a művészeti vagy a 
képességfejlesztés oldala miatt 
kedvelik. Én mindig is sportnak 
tekintettem, és a küzdelem ré-
szét élvezem. Ezért is foglalkozom 
szívesen a felnőttválogatottal, az 
ugyanis tisztán élsport és pro�z-
mus.   
– Még öt forduló van vissza a csa-
patbajnokság küzdelmeiből. Van 
még esélyetek az ASE csapatával 
felkapaszkodni a hatodik helyről 
a dobogóra? 
– Természetesen, de több �askót 
nem engedhetünk meg magunk-
nak, sőt most már extra erőbedo-
básra lesz szükség. Első körben le 
kell győznünk a jelenleg harma-
dik helyen álló Aquaréna Kőbá-
nya SC-t a következő, január 30-i 
mérkőzésen. A gyengébb csapa-
tokat pedig – az eddigiekkel el-
lentétben – nagy arányban kelle-
ne megvernünk. A cél továbbra is 
a dobogó.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula/archív

A Magyar Jégkorong Szövetség 2016-ban döntött úgy, hogy or-
szágos rendezvénysorozatot indít, amelyen mindenki korcsolyát 
húzhat, ez az Allianz Jégpályák Éjszakája. Az idei programhoz a 
paksi CsapAtom Kori Klub Sportegyesület is csatlakozott. A ren-
dezvény jégkorong szupermini bemutatóval kezdődött, ahol a leg-
kisebbek mutatták meg tudásukat. Emellett játékos jégvetélkedők, 
amatőr kapura lövő verseny és tombolasorsolás is szerepelt a prog-
ramban, a jó hangulatról DJ Geeko gondoskodott, a büfében lán-
gost, kürtőskalácsot, forró teát vásárolhattak a rendezvényre láto-
gatók. Kozmann György kétszeres olimpiai bronzérmes kenus is a 
koriklub mellé állt, hiszen látja, hogy milyen nagy népszerűségnek 
örvend a sportág Pakson. Balog Mária, a klub alapítója azt mond-
ta, hogy öt évvel ezelőtt nyolc gyerekkel kezdtek, mára hetvenfős a 
társaság. Fotó: Molnár Gyula
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Az új év első mérkőzései sem 
hozták meg a várt áttörést, to-
vábbra is a táblázat alján sze-
rénykedik az ASE NB I/A cso-
portos fér� kosárlabdacsapata. 
A lapzártánkig lejátszott négy 
mérkőzéséből csak egyet tud-
tak megnyerni a piros-kékek, 
háromszor pedig vesztesen jöt-
tek le a pályáról. Ami feltűnő, 
hogy a négyből három egypon-
tos meccs volt, a Körmend el-
len egy ponttal nyertek, míg a 
Soprontól és a Zalaegerszegtől 
egyaránt egy ponttal kaptak ki. 
A szegény embert még az ág 
is húzza: Eilingsfeld Achilles-
ín gyulladás miatti kiválásával 
három mérkőzésre tovább rö-
vidült az amúgy sem túl hosz-
szú kispad.

Az év első mérkőzésére Szek-
szárdon került sor, a Sopron KC 
egy hat-nullás győzelmi szériá-
val a háta mögött érkezett a ta-
lálkozóra. Az elején még fej fej 
mellett haladtak a felek, aztán a 
vendégek többször is elléptek, 
rengeteg energiát emésztett fel 
a paksi csapatnál, hogy utolér-
je ellenfelét. A hajrában az ASE 
Goins, majd Kovács révén a ve-
zetést is átvette, de egy tripla 
után ismét a vendégek vezet-
tek egy ponttal. Támadhatott a 
győzelemért az utolsó másod-
percekben az Atom, de nem si-
került betalálni. Atomerőmű 
SE – Sopron KC 82-83 (23-23, 
20-26, 14-16, 24-18).

A következő mérkőzésre Vas 
megyébe, a felsőházban ta-
nyázó Körmendhez látogat-
tak a piros-kékek. Az őszi, fölé-
nyes paksi siker miatt volt mi-
ért visszavágniuk a hazaiaknak. 
Kemény küzdelem zajlott a pá-
lyán, sok szabálytalansággal, 
kivédekezett támadásokkal és 
kevés ponttal. Az egész mérkő-
zésen nagy akarattal, koncent-
ráltan játszó ASE feljavult vé-
dekezésének köszönhette ezt 
a győzelmet. Egis Körmend – 
Atomerőmű SE 75-76 (19-21, 
25-23, 17-15, 14-17).
A körmendi siker után újra „ha-
zai” pályán játszott az ASE, a len-
dületben lévő Kaposvár ellen kel-

lett volna folytatni a sorozatot. 
Az első félidőben mutatott játék 
eredményeként azonban győze-
lem helyett kínos vereség lett a 
vége. A második negyedben kö-
zel hét és fél percig nem találtak 
gyűrűbe a piros-kékek. Atom-
erőmű SE – Kaposvári KK 64-81 
(15-22, 6-23, 20-20, 23-16).
A  folytatásban Zalaegerszeg-
re látogatott az ASE. A házi-
gazdák az utolsó, a paksi csa-
pat a tizenkettedik helyen állt 
a mérkőzés előtt a tizennégy 
csapatos tabellán. Eilingsfeld 
már vállalta a játékot, viszont 
Petar Mijovic belázasodott, el 
sem utazott a csapattal, helyet-
te Jan Pavlik látta el a vezető-

edzői feladatokat. A paksi csa-
pat nagyon nehéz helyzetbe 
hozta magát az első két negyed-
ben, az ötvenkét kapott pontra 
csak harmincnyolc volt a vála-
szuk, többen is mélyen a tudá-
suk alatt játszottak. A harma-
dik negyedben – egészen más 
játékot játszva – egyenlített az 
Atom, és az utolsó felvonás-
ban többször átvette a vezetést. 
Az utolsó perc elején néhány 
bosszantó hiba elég volt ahhoz, 
hogy a hazaiak visszavegyék az 
előnyt, és meg is tartsák a du-
daszóig. Zalakerámia ZTE KK 
– Atomerőmű SE 88-87 (29-
23, 23-15, 18-28, 18-21).

-joko-

Sport

Fotó: Molnár Gyula

Egyre nehezebb helyzetben a csapat
 Paksi Hírnök, 2022. január 28. n 19



    
  

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  

DÉL-
AMERIKAI
FOLYAM

SZERELEM
OLASZUL

... ROY
W. SCOTT

NOÉ
HEGYE

LAP

ELLENBEN
UTCA

RÖVIDEN
HASZON-
NÖVÉNY

MÁZOL

AUTÓ-
MÁRKA

ELVETE-
MÜLT X, ..., Z SÍPÁLYA

BÜFÉ

OVIDIUS
ELÉGIÁI
LAKÓ-

HELYISÉG

JAPÁN
ŐSLAKOS
PÁRIZSI
METRÓ

A MÚLT
IDŐ JELE

... KOK
ÚSZÓNŐ

GABONA-
NÖVÉNY
NORVÉG

FÉRFINÉV

... KING
COLE

SZŐLŐLÉ

OLASZ
VÁROS

FORGÓ-
RÉSZ!

... MOORE
SZÍNÉSZ V.

VÍVÓ-
SZŐNYEG

PC ALKAT-
RÉSZ
ÜVEG-

RÖGZÍTŐ

ÁZSIAI
ORZSÁG

TÜZELŐ

OLASZ
VÁROS

SERKENTŐ

ANNO

OROSZ
FÉRFINÉV

TOVÁBBI

KOZMETIKAI
MÁRKA

ZENEI
FÉLHANG

JO ...
DÉL AFR. ÉP 

FOTÓ-
RÉSZLET
... MADÁR
(MÓRICZ)

CÍMER-
ÁLLAT

KALÁCS
JELZŐJE
HATÁR-

SZAKASZ!

KÉSNEK
VAN

TOVA

SPORT-
FOGADÁS

... CROCE

DÍSZ

... LOUIS
FŐVÁROS

GAZDASÁGI
ÁG

HEVESI
VÁROS

AMPER

JÁR A
BABA

... SCHNEIDER
SZÍNÉSZ

BALATONI
ÜD. HELY

HÍM JUH

DURVA
POSZTÓ

GYEPLŐ
TÁJSZAVA
AUTONÓM
TERÜLET

SZERZETES

DOHNÁNYI
VÍGOPERA

476-IG
TARTOTT

DÁTUMRAG

SZÁGULDÓ

RÖNTGEN

BJÖRN ...
TENISZEZŐ

ÉNEKES
MADÁR

CSAPADÉK

NULLA

DEHOGY

FÖLDET
FORGAT

T1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Mi a Házasság hetére szervezett pak-
si előadás címe? A  megfejtéseket feb-
ruár 4-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk.

Fotó: Szép Zsóka




