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Közélet

Megemlékeztek 1956 hőseiről
Városi megemlékezést tartott 
az önkormányzat október 23-
án délután a városháza előtti 
téren, az 1956-os emlékműnél. 
Ünnepi beszédet mondott Sza-
bó Péter, Paks polgármestere. 
Ezt követően a Csengey Dénes 
Kulturális Központban tartot-
tak ünnepi estet, ahol Süli János 
miniszter mondott beszédet, 
majd átadták a Pro Urbe em-
lékérem és a Tisztes Polgár ki-
tüntetéseket.

– Gyermekeinket, társadalmunk 
�atal generációit is emlékeztet-
ni kell a forradalom mártírjainak 
áldozatára, tiszta lelkületére. Kell, 
hogy tudják, hogy mai szabadsá-
gunk 1956 hőseinek áldozatában 
gyökerezik. Azért is kell mindezt 
tudniuk, hogy soha többé ne for-
dulhasson elő mindaz, ami az öt-
venes években elvette a jövőt, a 
reményt és a nemzet gyarapo-
dását – mondta ünnepi beszédé-
ben Szabó Péter polgármester az 
1956-os emlékműnél. 
– Mert ma is óvni kell a nemzetet 
azoktól, akiknek 1956 szelleme, a 
forradalmárok vértanúsága vaj-
mi keveset jelent. Azoktól, akik 
nem is olyan rég, épp a forrada-
lom 50. évfordulóján hatalom-
féltésből békés magyar embere-
ket lövettek, megaláztak, megfé-
lemlítettek. De ők azok, akik újra 
és újra kimondják, hogy nem kell 
sem az országnak, sem a város-
nak Paks II. Mindezzel veszélybe 
sodorják a paksi családok megél-
hetését, jövőjét, városunk fejlő-
dését. Hiszen az elmúlt évek leg-
jelentősebb és évtizedek óta várt 
beruházásaihoz éppen a Paks II.-
es építkezés okán sikerült jelen-

tős kormányzati forrásokat biz-
tosítani – hangsúlyozta. 
Azzal zárta beszédét, hogy le-
gyünk mindig büszkék nemze-
tünk hőseire, különösen 1956 
mártírjaira, akik mindörök-
re mércét állítottak minden ma-
gyar ember és a világ számára is 
hazaszeretetből, bátorságból az 
ember méltóságának és szabad-
ságának megéléséből, és megőr-
zésének fontosságról. – De 1956 
forradalma �gyelmeztessen ben-
nünket mindörökre, hogy ne ad-
juk fel nemzeti érdekeinket, sza-
badságunkat, függetlenségünket, 
országunk gyarapodásának lehe-
tőségét pedig tartsuk a magunk 
kezében – húzta alá.
A megemlékezésen közreműkö-
dött Weisz Veronika, a Paksi Ba-
logh Antal Katolikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium ta-
nulója (vers). Az ünnepség végén 
koszorúztak az emlékműnél. 
A városi megemlékezés este a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban folytatódott, ahol Süli 
János, a paksi atomerőmű két új 
blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezésé-

ért felelős tárca nélküli miniszter 
mondott beszédet.
A forradalom egyik fontos jel-
szava – „Függetlenség, szabad-
ság!” – kapcsán arról beszélt, 
hogy minisztertársaival a kor-
mányban Magyarország függet-
lenségének megőrzésén dolgoz-
nak. Mint kiemelte, a modern 
kor egyik kulcskérdése az ener-
giafüggetlenség, ennek az ener-
giafüggetlenségnek pedig egyik 
sarokköve ma a paksi atomerő-
mű, és a két új paksi blokk meg-
építése, amellyel az évszázad vé-
géig garantálhatjuk hazánkban a 

tiszta, olcsó és biztonságos ener-
giaellátást. – Hazánk adottsága-
it �gyelembe véve nincsen más 
lehetőségünk, hogy elkerüljük a 
kiszolgáltatottságot, függőséget – 
húzta alá a miniszter.
Kiemelte, hogy a város és az 
atomerőmű megérdemli a ki-
tüntetett �gyelmet és a kitünte-
tett gondoskodást egyaránt, hoz-
zátéve, hogy a kormány Paks és 
a régió mellett áll. – Látható ez 
a nagyarányú fejlesztésből, ami-
nek eredménye város- és megye-
szerte kézzelfogható. A szemünk 
előtt válnak valósággá azok a ter-
vek, amiket a Paks II. beruházás-
ra való felkészülés jegyében ké-
szítettünk. A város egy évtizede 
várt ezekre a fejlesztésekre: utak 
és közterek újulnak meg, gomba-
mód szaporodnak az új épületek: 
irodák, csarnokok és lakóházak. 
Haladnak az új városközpont 
előkészületei. Tudjuk jól: a pak-
si atomerőmű jövője Paks jövője 
is. Elemi fontosságú, hogy mind-
annyian a szívünkön viseljünk az 
ügyét. Az együttműködés városá-
ban azon dolgozzunk, hogy ez 
megvalósuljon, ne hagyjuk ma-
gunkat megosztani, félrevezetni – 
összegzett Süli János.
Az esten átadták a Pro Urbe em-
lékérem és a Tisztes Polgár kitün-
tetéseket. Ünnepi irodalmi, zenés 
műsort adott Forr a dalom cím-
mel Sárdy Barbara és Papp Gyula.
Az október 23-i eseményekről 
bővebb összefoglalókat találnak 
a telepaks.net oldalon.

Kohl Gyöngyi
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Közélet

Kitüntetéseket adtak át október 23-án
Pro Urbe emlékérmet adomá-
nyozott a képviselő-testület 
Etessy Gábornak, illetve Tisz-
tes Polgár díjat Zuschlag-Nepp 
Évának és Zuschlag Jánosnak. 
A kitüntetéseket az október 
23-án tartott városi ünnepi es-
ten vehették át a díjazottak.

A Pro Urbe Emlékérem kitün-
tetettje, Etessy Gábor méltatá-
sában elhangzott, hogy harminc 
évvel ezelőtt alapította a Part-
ner K�.-t, melynek napjaink-
ban is ügyvezetője. A Vak Boty-
tyán Gimnázium egykori diák-
jaként szívügyének tekintette a 
város első középiskoláját, épüle-
tének felújítását. Az új oldalszár-
nyat – pályázat útján – 1998-ban 
építették meg. A négy új tante-
rem megépülése után lehető-
vé vált a létszámbővítés a gim-
náziumban. Az idegen nyelvek 
oktatását speciális szaktanter-
mek kialakításával tették kom-
fortosabbá. Megoldották az év-
tizedekig gondot okozó közös-
ségi tér hiányát is: az akkori 
intézményvezető egyetértésé-
vel és az önkormányzat támo-
gatásával megtervezték az ezer 
fő befogadására alkalmas fedett 
díszudvart. A tornaterem és az 
iskolaudvar folyamatos techni-
kai karbantartása, festése, a röp-
labdapálya kialakítása is Etessy 
Gábor és munkatársai, illetve a 
mindenkori iskolavezetés har-
monikus együttműködését mu-
tatják. A Vak Bottyán Tehetség-

gondozó Közalapítvány alapí-
tó tagjaként 25 éven keresztül 
munkálkodott az iskoláért. Az 
évek során több száz tanuló lett 
az ASE és a PSE versenyzője. 
Közel harminc éve a PSE elnök-
ségi tagjaként, valamint az ASE 
állandó támogatójaként is szol-
gálja a sportoló paksi gimnazis-
ták, illetve a paksi sportrajongók 
érdekeit. 
A Tisztes Polgár kitüntetés idei 
díjazottjai Zuschlag-Nepp Éva 
Katalin és férje, Zuschlag János, 
a paksi evangélikus egyházköz-
ség vezetői. Zuschlag-Nepp Éva 
a paksi evangélikus gyülekezet 
2015-ben megválasztott lelké-
sze, erős paksi rokoni kötődé-
sekkel. A gyülekezetváltás kez-
deti nehézségei után teljesen 
beilleszkedett a város életébe, 
paksi lelkésztársaival együtt ké-
pezi részét városunk spirituá-
lis életének. 2020-ban már kö-

zösen kísérték �gyelemmel az 
evangélikus templom felújítá-
si munkálatait, melynek forrá-
saihoz a hívek is hozzájárultak. 
Zuschlag János hosszú évekig a 
paksi evangélikus egyházköz-
ség presbitere volt, a gyüleke-
zet három éve felügyelőjévé – 
világi vezetőjévé – választotta. 
A paksi evangélikus közösség-

ben megosztottság nélkül elis-
merik tevékenységét, a közös-
ség érdekében végzett munká-
ját. Különösen nagy szükségük 
volt a pandémia idején techni-
kai tudására, melynek révén le-
hetővé vált az istentiszteletek 
közvetítése, és az online kap-
csolattartás. Mindketten fon-
tosnak tartják a társadalmi sze-
repvállalást. Zuschlag János a 
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör, 
valamint a Paksi Borbarát Klub 
aktív tagja. Informatikai cége, a 
GovernSo� K�. révén több civil 
szervezetnek készített már hon-
lapot támogatásként. Zuschlag-
Nepp Éva pedig szívügyének te-
kinti, hogy a Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar koncertjei helyet 
kapjanak az evangélikus temp-
lomban. A Tisztes Polgár elis-
meréssel a város megbecsülését 
fejezte ki az evangélikus közös-
ség felé is.                             Kohl Gy.
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Közélet

A parkoló és a járda is megújul

Új járművek a hulladékszállításban
Három vadonatúj hulladék-
szállító gépjárművet állítanak 
munkába  a Paks és Környéke 
Hulladékgazdákodási Önkor-
mányzati Társulás településein. 
A gázüzemű járműveket és az 
üzemeltetésükhöz kiépített töl-
tő-infrastruktúrát a közelmúlt-
ban mutatták be a paksi hulla-
dékkezelő telepen. 
– Arra törekszünk, hogy Paks ne 
csak atomváros, hanem zöldváros 
is legyen. Ennek jegyében ma már 
elektromos buszokkal biztosítjuk 
a helyi tömegközlekedést, tavaly 
zajlott az 1000 fát Paksra! prog-
ram, illetve folytatásként idén 
mintegy 13 ezer cserjét és bok-
rot telepítünk a közterületekre, 55 
millió forint értékben, együttmű-
ködésben a PIP Nonpro�t K�.-
vel és a DC Dunakom Zrt.-vel – 

nyabb, valamint elektromos a 
hulladékgyűjtő edényzetek üríté-
sét végző egység. Az új járművek 
üzemeltetéséhez szükséges töltő-
infrastruktúra is elkészült. A pro-
jektet az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium támogatta.
Ferencz Péter, a Paksi Hulladék-
gazdálkodási Nonpro�t K�. cég-
vezetője azt mondta a sajtótájé-
koztatón, hogy a Vertikál cégcso-
port évek óta hangsúlyt fektet a 
környezet- és klímavédelemre a 
hulladékszállításban és hulladék-
kezelésben egyaránt. Arról is be-
szélt, hogy elektromos hulladék-
gyűjtő autók beszerzését is ter-
vezik pályázati úton. A három új 
hulladékszállító gépjárművet vár-
hatóan még novemberben mun-
kába állítják.                      

-kgy- 

emlékeztetett Szabó Péter polgár-
mester az eseményen. Kiemelte, 
hogy a Vertikál Nonpro�t Zrt. ál-
tal beszerzett három új hulladék-
szállító jármű munkába állítása 
újabb lépés a környezet- és klíma-
védelem érdekében. Tájékoztatá-

sa szerint az új, gázüzemű hul-
ladékszállító gépjárművek szén- 
dioxid-kibocsátása 25-30 száza-
lékkal kisebb, mint a dízel- vagy 
benzinüzemű járműveké, illet-
ve egyéb üvegházhatásúgáz-
kibocsátásuk is sokkal alacso-

Teljesen átalakul a parkoló, valamint a járda 
a Táncsics Mihály utcában, a Dózsa György 
úttól egészen a buszpályaudvarig tartó sza-
kaszt felújíttatja az önkormányzat. Sza-
bó Péter, Paks polgármestere, és Szűcs Zol-
tán, az Amal� Hungária K�. ügyvezetője 
október 27-én írták alá a kivitelezésről szó-
ló szerződést. A felújítás mintegy 149 millió 
forintból valósul meg.

Most még helyenként döcögnek az autók a 
Táncsics Mihály utcai parkolókban, és az azt 
keresztező úton, jövő év tavaszától azonban ez 
már nem lesz így, ugyanis Paks Város Önkor-
mányzata felújíttatja a területet és a lakóépüle-
tek előtt lévő járdát is.
Az erről szóló kivitelezési szerződést októ-
ber 27-én írta alá Szabó Péter, Paks polgár-
mestere, és Szűcs Zoltán, az Amal� Hungá-
ria K�. ügyvezetője. Szabó Péter azt mondta, 
hogy nagy gyalogosforgalmú szakaszról van 
szó, a lakosság ezen a járdán közelíti meg az 
autóbusz-pályaudvart és a Paksi Gyógyásza-
ti Központot. A kisebb tömbbelső-felújítás-
nak is nevezett projekttel az a cél, hogy növel-
jék az ott lakók és az arra közlekedők kom-
fortérzetét. 
A beruházás mintegy 149 millió forintba ke-
rül. Az összeg egy részét a Belügyminisztéri-
umtól, valamint az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására vonat-

kozó pályázatból �nanszírozza a város. Önerő 
is szükséges a megvalósításhoz, megközelí-
tőleg 40 millió forintot fordít erre Paks Város 
Önkormányzata a költségvetésből.
Éjszaka is biztonságosan lehet majd közleked-
ni az új térköves járdán, valamint beparkolni 
a felújított parkolóhelyekre, mivel a közvilágí-
tást is korszerűsítik. Tizenhárom, LED-es lám-
patestes, új kandelábert  helyez ki a kivitelező. 
A munkaterületen két fasor is található. Már 
a tervezéskor különösen nagy gondot fordítot-
tak arra, hogy a zöldövezet ne sérüljön.  

A szerződéskötés másnapján tartott munka-
terület-átadáson Ulbert Sándor is részt vett. 
A kettes választókörzet önkormányzati kép-
viselője a helyszíni bejáráson elmondta, hogy 
mint minden rekonstrukció, a mostani is a 
lakosokkal közös gondolkodást követően 
kezdődik. A jó kapcsolatot jelzi, hogy a jár-
da mellett található fákat 2005-ben közösen 
ültették. 
A felújítási munkák november elején kez-
dődtek, a kivitelezés befejezésének határideje 
2022. április 30.                                                     -lk-

Fotó: Szép Zsóka
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4 n Paksi Hírnök, 2021. november 5.



Közélet

Felújították a faluház homlokzatát

Őrtűz Székelyföld 
autonómiájáért

Schilling Roger 
atyára emlékeztek 

Befejezték a dunakömlődi faluház homlok-
zatának felújítását. Spiesz József, a nyolcas 
számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője, a dunakömlődi településrészi önkor-
mányzat elnöke elmondta, hogy 1993-ban 
fejeződött be a faluház építése, azóta a külső 
homlokzaton nem végeztek felújítási mun-
kát. Hozzátette, azzal, hogy az évi tizen-
kétmillió forint részönkormányzati keretet 
húszmillió forintra emelték, már ilyen na-
gyobb volumenű munkákra is tudnak for-
dítani belőle.
Frics Pál, a kivitelező Frics és Prantner Festő 
és Felújító Bt. ügyvezetője úgy tájékoztatott, 
hogy hatvan napjuk volt a munka elvégzésé-
re, ám igyekeztek az időjárás rosszabbra for-
dulása előtt végezni, így harminc nap alatt 
elkészültek a rekonstrukcióval. Hozzáfűzte, 
hogy mindössze két napot nem tudtak dol-
gozni, mert esett az eső. Úgy véli, hogy leg-
alább húsz évig megmarad olyannak az épü-
let külleme, amilyen a felújítás nyomán lett.
A faluház homlokzatának rekonstrukció-

ja beruházásban a munkaterület átadását 
szeptember 22-én tartották. A munkálatok 
idejére nem kellett az intézményt bezárni, a 

tervezett programokat meg tudták tartani. 
A beruházás értéke mintegy nettó hatmillió 
forint volt.                                                   -kgy-

Gyertyagyújtással a sírjánál, 
emlékmisével a templomban 
és koszorúzással a tiszteletére 
emelt emlékműnél emlékezett 
a 120 esztendővel ezelőtt szü-
letett Schilling Roger ciszter-
ci atyára a Paksi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és a 
dunakömlődi Szent Imre Plé-
bánia. Féhr György, a Pak-
si Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke elmond-

ta, hogy Schilling Roger atya 
egyetemi tanár volt, egyesüle-
tet hozott létre, lelki atyja volt 
a dunakömlődi közösségnek, és 
amikor az üldöztetés jutott neki 
osztályrészül, akkor sem adta 
fel. 1991-es megalakulásakor az 
ő nevét vette fel a Pro Urbe, a 
Pro Cultura Minoritatum Hun-
gariae, illetve Arany Rozma-
ring díjas paksi fúvószenekar. 

-kgy-

– Szeretnénk, ha Brüsszel is észre-
venne az őrtüzeinket, ha megkap-
nák a székelyek az egykor meg-
ígért autonómiát, békés eszkö-
zökkel próbáljuk ezt kiharcolni 
– mondta Süli János miniszter a 
székely autonómia napja alkalmá-
ból szervezett megemlékezésen 
Lusszoniumban. A rendezvényen 
Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok 
Tolna Megyei Egyesülete (EMTE) 
elnöke köszöntötte a megjelente-

ket, beszédet mondott Orbán At-
tila, a Tolna Megyei Önkormány-
zat erdélyi születésű alelnöke és 
Szántó Zoltán, Paks alpolgármes-
tere is.  A helyszínre fáklyás fel-
vonulással érkeztek a Pakson élő 
székelyek barátaikkal és szimpa-
tizánsaikkal, majd lármafát gyúj-
tottak. Székelyföld autonómiájá-
ért imát mondtak a történelmi 
egyházak gyülekezeteiben.                                                  

-dsz-

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Folyamatosak a 
felújítások

Lisztet osztottak a rászorulóknak

Patkó Vincét kö-
szöntötték 

Az idén tizenegy éves Magyarok Kenyere – 
15 millió búzaszem jótékonysági program-
ban Magyarország teljes területéről és a Kár-
pát-medence magyar lakta településeiről 
ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A Tolna 
megyei adományozó ünnepséget szeptem-
ber végén, Szekszárdon rendezték. – Szim-
bolikus jelentősége is van ennek a program-
nak, hiszen a felajánlott gabonát összeönt-
jük és ebből készül a liszt. Ez nagyon szépen 
szimbolizálja ezt az egységet, amelyben mi 
magyarok és a magyar gazdák gondolkod-

nak – mondta Zsikó Zoltán, a Magyarok 
Kenyere program Tolna megyei nagyköve-
te. Idén a megye 91 felajánlója 9340 kilo-
gramm búzát tett a közösbe. Ebből a meny-
nyiségből a régió három civil szervezete ka-
pott egyenként mintegy ezer kilogramm 
lisztadományt, köztük a paksi karitász cso-
port, melynek tagjai ötkilogrammos csoma-
gokat osztottak ki a rászorulóknak. – Már jó 
előre összegyűjtöttük az igénylőket, így egé-
szen pontosan meg tudtuk tervezni, hogy 
ki, mennyi csomagot kap, és hogyan tudja 

majd elszállítani. Minden jelentkező kapott 
a lisztből. A szemérmes szegényeket is igye-
keztünk felkutatni, akik nem szeretnek kér-
ni, mert úgy érzik, mások rászorultabbak. 
Örülök, hogy most nekik is sikerült segíteni 
– összegzett Gutai Istvánné, a paksi karitász 
csoport tagja. A mintegy ezer kilogramm 
lisztet Sárközi Lajos szállította a bonyhádi 
malomból Paksra, a római katolikus plébá-
niára. A csomagokat a helyszínen a segítők-
kel közösen adagolták ki.

Faller Gábor

– A Paks közigazgatási bel- és 
külterületén található utak, jár-
dák, illetve az útbaigazító táb-
lák felújítására 2021-ben kö-
zel 81 millió forintot biztosít az 
önkormányzat – tájékoztatott 
Szántó  Zoltán alpolgármester. 
Azt is elmondta, hogy ezeket a 
kisebb volumenű fejlesztéseket 
az önkormányzattal szerződés-
ben álló Paksi Fejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Zrt. koordi-
nálja, az adott munkákra a cég 
szerződik a vállalkozókkal, il-
letve, hogy az igényfelmérések 
az év háromszázhatvanöt nap-
ján folyamatosak. Ilyen mun-
kát legutóbb az Attila utcában 
végeztek. – A felbontott felü-
let rossz minőségű, töredezett 

volt, megállt benne a csapadék-
víz, ami a talajba jutva később 
nagy üregeket képezhetett vol-
na. A munkálatokat – aminek 
során új betonburkolatot építet-
tünk – az őszi szünetre időzítet-
tük, ugyanis tanítási időszakban 
jelentős itt a forgalom – mond-
ta Siklósi Zoltán, a kivitelező 
Zo-Bau K�. ügyvezetője. A cég 
a közelmúltban a Szent István 
téren és a Deák Ferenc utcában 
is végzett hasonló feladatokat, 
novemberben pedig a Laktanya 
és a Domb utcákban vonulnak 
fel. A munkálatok ideje alatt az 
utakon, járdákon közlekedőktől 
türelmet, oda�gyelést és megér-
tést kérnek.

 Faller Gábor 
Patkó Vincét köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából az önkor-
mányzat nevében dr. Hanol Já-
nos, a Paksi Polgármesteri Hiva-
tal csoportvezetője a Paksi Életfa 
Idősek Otthonában. A köszöntés 
a látogatási tilalomra tekintettel a 
sajtó mellőzésével a látogatószo-
bában történt. Patkó Vince Pin-
cehelyen született 1931. október 
28-án. Hárman voltak testvérek, 
az elemi iskola elvégzése után 
napszámosként kezdett dolgoz-
ni, majd az állattenyésztés terüle-
tén munkálkodott. Szülei 1945-
ben már Gyapa-pusztán éltek, 
ahol a korábbi földbirtokos, Ko-
vács Sebestyén Endre cselédjei-
ként dolgoztak. Édesapja a há-
ború után a földosztó bizottság 

elnöke volt, majd a németkéri té-
esz alapító tagja, később pedig a 
Kanacsi Állami Gazdaság tehe-
nészetében dolgoztak. Vince bá-
csi három évig határőr is volt, 
majd megnősült, két �a és két lá-
nya született. Családjával Duna-
kömlődön épített házat és hu-
szonegy évig dolgozott a helyi 
téeszben. Hatvanévesen vonult 
nyugállományba, majd felesé-
gével beköltöztek Paksra, egy 
Barátság úti, első emeleti lakás-
ba. Feleségét hat éve vesztette 
el. A mozgáshoz már segítségre 
szorul, így néhány hónapja lett a 
Paksi Életfa Idősek Otthona la-
kója. Az ellátással, ápolókkal na-
gyon meg van elégedve.                                        

-kgy-
Fotó: TelePaks

Fotó: Paksi Polgármesteri Hivatal
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Vizitben a nőgyógyászaton
Közélet

A nőgyógyászati szakrendelés a Paksi 
Gyógyászati Központ központi épületének 
földszintjén működik. Dr. Kun Attila, dr. 
Lajkó Zsolt, dr. Magosányi Fruzsina és dr. 
Quispe Olaza Juan fogadják a pácienseket, 
rendelési idejük a paksigyogyaszatikozpont.
hu honlapon megtalálható. 
Dr. Quispe Olaza Juan Rodolfo 2021. 
március 2-tól teljes állásban dolgozik a 
Paksi Gyógyászati Központ nőgyógyászat 
szakrendelésén. Már gyermekkorában or-
vos akart lenni, a kedvenc tantárgya a bi-
ológia volt. Érettségi után felvételt nyert 
szülőhazájában, Peruban a limai egyetem-
re, végül egy ösztöndíjpályázat keretében 
a Pécsi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Karán diplomázott 1986-
ban. A Tolna Megyei Balassa János Kór-
házban dolgozott harmincnégy évig. Húsz 

évig tartott magánrendelést Pakson, on-
nan sokan ismerhetik. Különösen érdekli 
az ultrahang és a laparoszkópia. Számára 
az új életek születése a legszebb a munká-
ja során, az eltelt évtizedek alatt orvos-
ként közel négyezerszer élte ezt át. A pak-
si szakrendelés mellett jelenleg Szekszár-
don van magánrendelése. 
Dr. Magosányi Fruzsina már tízévesen 
tudta, hogy orvos akar lenni. A Pécsi Tu-
dományegyetemen diplomázott, majd 
szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát tett. 
Elmondta, hogy amikor három hónapot 
az Amerikai Egyesült Államokban dol-
gozott, azt látta, hogy – Magyarország-
tól eltérően – ott nagyon sok nő dolgozik 
szülész-nőgyógyászként. Ez a tapaszta-
lat erősítette meg anno a szakterület-vá-
lasztásban, és nem bánta meg a döntését, 

mert – ahogy fogalmazott – ez egy szuper 
szakma. Kiemelte, hogy számára rendkí-
vül fontos az anyaság, ehhez igazítja szak-
mai elfoglaltságait. A paksi szakrendelé-
sen 2014-ben vállalt félállást, aztán ami-
kor megszületett a harmadik gyermeke, 
szünet következett, 2016 végétől rendel 
ismét, mellette pedig magánpraxist foly-
tat Dunaföldváron. Kiemelte, hogy az or-
vos-beteg kapcsolatban számára rendkí-
vül fontos az empátia, a megértés, a be-
szélgetés. 
Hozzávetőlegesen egy nagyobb falunyi em-
bert segített már a világra dr. Kun Attila, aki 
2019. november 1-től a Paksi Gyógyásza-
ti Központ szakrendelésén dolgozik félál-
lásban. Az érettségit követően a Pécsi Tu-
dományegyetemen folytatta tanulmánya-

it, majd szakmai pályafutását a szekszárdi 
kórházban kezdte. Onnan vonult nyugállo-
mányba, de, ahogy mondta, sok erőt érez 
még magában, hogy nyugdíjasként a tudo-
mányos munkássága mellett Pakson prak-
tizáljon. Szakterülete a várandóssági di-
abétesz, amely témában számos előadást 
tartott hazai, külföldi és nemzetközi fóru-
mokon, illetve publikál is, mindezt magyar 
és angol nyelven egyaránt, ebből szerezte a 
PhD-jét. Elmondta, hogy egyértelműen az 
adja a szakmája szépségét, amikor végig-
kísér egy várandósságot, és kilenc hónap 
múlva egészséges baba születik, és az anyu-
ka is rendben van. 
– A gyógyítás egyik alapja a megfelelő or-
vos-beteg kapcsolat, a kölcsönös biza-
lom és kommunikáció – mondja dr. Laj-
kó Zsolt, aki 2020 nyár eleje óta dolgozik 

a paksi szakrendelésen. 2014-ben végzett 
a Szegedi Tudományegyetemen, 2019-
ben szerezte meg a szülészet-nőgyógyá-
szat szakvizsgát, és szeretne endokri-
nológia szakvizsgát is tenni. Elmondta, 
hogy azért választotta a szülészet-nőgyó- 
gyászat szakterületet, mert áttekintő, át-
fogó, gondolkodó szakmára vágyott, ahol 
sebészeti ellátásra is van mód. Hozzátet-
te, hogy a nőgyógyászat közel áll hoz-
zá, mert a műtéttechnika igen változatos, 
a nagyműtétek mellett van mód minimá-
lisan invazív beavatkozásokra – nincs na-
gyobb, a testen ejtett vágás –, és teljesen 
hegmentes műtétekre egyaránt. Azt is el-
mondta, hogy nemcsak Pakson dolgozik, 
így aránylag sokat utazik, de mivel a mo-
torozás a hobbija, össze tudja kötni a kelle-
meset a hasznossal.                                        Ü

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Visszaköltöztették a rendeléseket

Közélet

Ü A nőgyógyászati szakrendelésre nem 
kell beutaló, előjegyzés viszont igen, időpon-
tot hétköznapokon 8 és 9, illetve 13 és 15 óra 
között lehet kérni a 75/830-770-es telefon-
számon. A járványhelyzet miatt most akut pa-
nasz esetén is szükséges a telefonos egyeztetés 
(rendelési időben). Mivel ilyen esetben a mi-
nél gyorsabb ellátás a cél, nem biztos, hogy le-
hetősége van a páciensnek orvost választani, 
ahhoz jegyzik elő – akár már aznapra –, aki-
nél előbb van szabad időpont. A nőgyógyásza-
ti szakrendelésen a különböző nőgyógyászati 
panaszok (pl.: alhasi fájdalom, menstruációs 
zavar, megváltozott hüvelyi folyás, termékeny-
ségi panaszok) kivizsgálásával, gyógyításával 
foglalkoznak, nőgyógyászati szűrővizsgálato-
kat végeznek, illetve terhesgondozást a proto-
koll szerinti, szükség esetén egyéb vizsgálatok-
kal. Az orvosok kiemelték, hogy vigyék ma-
gukkal a páciensek a korábbi leleteiket, és azt 
is, hogy egészen biztosan megkérdezik, hogy 
mikor volt az utolsó menstruáció első napja. 
Mindannyian kitértek arra, hogy igen kelle-
mesek a rendelési körülmények, magas szín-
vonalú a műszerezettség, és kiválóan képzett, 
rutinos a szakdolgozói team. Ezt Pintérné Viló 
Andrea, Szegi Katalin, Vörös Erzsébet szülész-
nők és Irsch Adrienn asszisztens alkotják, akik 
körforgásban végzik a feladatokat, mindig ket-
ten vannak a nővérpultnál, és ketten a két ren-
delőben.                                                          Kohl Gy.

Befejeződtek a felújítási munkák a Paksi 
Gyógyászati Központ Barátság úti rendelőin-
tézetének földszintjén, így az V. számú felnőtt 
háziorvosi rendelés és a pszichiátria szakren-
delés október 26., a II. számú gyermekorvosi 
rendelés pedig november 2. óta ismét ott ér-
hető el – tájékoztatott dr. Bodnár Imre, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigazgatója. Ahogy ko-
rábban írtunk róla, a több mint negyvenéves 
épületen az átadása óta nem zajlott nagyobb 
volumenű felújítás, a rekonstrukció szüksé-
gessé vált, amit három évvel ezelőtt megkezd-
tek, és több lépcsőben hajtanak végre. Elő-
ször az emeleten a fogorvosi rendelőt, a vizes-
blokkokat, valamint a várótermet újították fel 
2019-ben, tavaly a földszinten a három gyer-
mekorvosi rendelőnek helyet biztosító épület-
rész, illetve a hőközpont felújítása volt soron, 
most pedig folytatták a földszint rekonstruk-
cióját, aminek idejére máshova költöztették az 
érintett rendeléseket. A háziorvosi rendelők-
ben viszonylag kisebb felújítást kellett végez-
ni, a festésen kívül fűtéskorszerűsítés és nyílás-
zárócsere történt, a pszichiátriai szakrendelés 
helyiségeiben nagyobb munka zajlott, illet-

ve klimatizálták a rendelőket, valamint a vá-
rótermet is, ahol padozat- és nyílászárócsere 
történt, és álmennyezetet építettek. Megújult 
a földszinten lévő erősáramú központ, és a 
gyengeáramú informatikai központ, a bejárat-

nál lévő közlekedő, valamint a vizesblokkok is.  
A főbejárati ajtókat fotocellásra cserélik, me-
lyek beszerzése folyamatban van. Az idén júli-
us elején megkezdett munkálatok értéke mint-
egy nyolcvanmillió forint.                               -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
Kohlmann Károly autóbusz-vezető
– Hogyan lett autóbuszvezető? 
– Az édesapám teherautó-ve-
zető volt, óvodás koromban az 
ölében ülve „vezettem” a ZIL-t 
a konzervgyár területén. Meg-
csapott a benzingőz… Aztán 
1992 táján az egyik barátom-
mal, aki ott dolgozott, bemen-
tem a Volán garázsába, és beül-
tem az egyik busz vezetői ülé-
sébe. Akkor, ott döntöttem el, 
hogy megszerzem az autóbusz-
vezetéshez szükséges D kategó-
riás jogosítványt. Három hó-
nappal később már én is a Vo-
lánnál dolgoztam. 2008-ban 
tettem egy kitérőt, vagyonőr-
ként helyezkedtem el, de idén 
januárban éltem a Paksi Köz-
lekedési K�.-nél adódott lehe-
tőséggel, és újra autóbuszt ve-
zetek. 
– Milyen képesítés szükséges 
ehhez a szakmához?
– Amikor én kezdtem a pályát, 
C kategóriás jogosítványra, a 
pályaalkalmassági vizsga ket-
tes kategóriájára – ez személy-
szállításra és nemzetközi áru-

fuvarozásra vonatkozik – volt 
szükség, továbbá gépjárműve-
zetői képesítési igazolványra, 
amit ötévente kell megújítani, 
enélkül nem ér semmit az au-
tóbusz vezetéshez szükséges D 
kategóriás jogosítvány. Egyéb-
ként eredetileg szerszámkészí-
tőnek, mechanikai műszerész-
nek tanultam. 
– Mit szeret a hivatásában?

– A szabadságot. Igaz, meg-
határozott útvonalon közleke-
dek, de mégsem egy irodában 
kell ülnöm, mozgásban vagyok. 
A vezénylés alapján minden-
ki önállóan dolgozik. Fizikai-
lag sem nehéz szakma, a mai 
vezetőülések nagyon kényel-
mesek. Imádok vezetni, nem 
fáradok el, annyira elhivatott 
vagyok, hogy nem is tekintem 

munkának. Kedves történetek 
is megszépítik a hivatásunkat, 
hogy egy példát említsek, van 
egy kis�ú, aki a nagymamájával 
száll buszra rendszerint a Ba-
rátság úton, és mindig, minden 
sofőrnek ad egy-egy cukorkát.
– A Paksi Közlekedési K�. já-
ratai sűrűn járnak. Nem unal-
mas az útvonal?
– Nem, hiszen mindig változik, 
úgy állítják össze számunkra a 
napi feladatot, hogy minden-
ki több útvonalon közlekedhes-
sen. Mondjuk ne csak a Gesz-
tenyés utca és Dunakömlőd kö-
zött, hanem adott esetben az 
Öreghegy – Ipari Park, Öreg-
hegy – Biritó útvonal is szere-
peljen a vezénylésben.
– Vezetett már hagyományos 
és elektromos buszt is. Szakem-
berként miben látja a különb-
séget közöttük?
– Az elektromos busz ugyan-
úgy indítójel alapján, slussz-
kulccsal indul, mint a belső 
égésű motorral működők, any-
nyi a különbség, hogy elektro-
mos busz esetében nem remeg 
meg alattunk a lóerő indulás-
kor. Ami pedig a legfontosabb, 
hogy nem bocsát ki fekete füs-
töt hátul…
– Kiből lehet jó autóbusz-ve-
zető? 
– Nagyon elhivatottnak kell 
lenni, és türelmesnek is, mi-
vel emberekkel foglalkozunk, 
és bizony akadnak nehéz uta-
sok is. Fontos, hogy szeresse az 
autókat, de ne csak vezetni, ha-
nem tisztán tartani, karbantar-
tani is. A buszsofőrnek ugyanis 
nemcsak az a feladata, hogy be-
üljön a volán mögé, és eljusson 
egyik pontból a másikba, ha-
nem minden sofőr maga taka-
rítja az általa vezetett járművet. 
Én nem is hagynám másra ezt a 
feladatot, hiszen szinte az autó-
buszban élek. 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Amit az ősszel még csak kevesen reméltek, az május 13-án, a Budakalász elleni ide-
genbeli 3-0-s győzelemmel végérvényessé vált: A Paksi Sport Egyesület labdarúgócsa-
pata a 2005-2006-os idényben az NB II. nyugati csoportjának bajnoka lett, és megsze-
rezte a jogot, hogy ősszel a legmagasabb osztályban, az NB I.-ben induljon. Igaz, még 
három forduló hátra van a bajnokságból, de már nem érheti utol őket az üldöző, nagy 
rivális Felcsút. […] – Úgy gondolom, meglepetést okoztunk a bajnoki cím elnyerésé-
vel, de a mutatott játékot és az eredménylistát nézve teljesen megérdemelten nyertük a 
bajnokságot – összegezte Lengyel Ferenc. A vezetőedző hozzáfűzte: Az NB I. nagy ki-
hívás lesz mindenki számára, de állnak elébe. […]                                                  -cseri-                             

2006. május 19., 15. évf. 10. szám

Augusztus 6-a piros betűs ün-
nep a paksi és egyben a Tol-
na megyei labdarúgás történe-
tében. Azon a napon játszotta 
ugyanis a PSE-ből PFC-vé át-
keresztelt zöld-fehér csapat első 
NB I.-es hazai mérkőzését. […] 
A mérkőzésre a Fehérvári úti 
pálya úgy átalakult, hogy most 
már lassan stadionnak is lehetne 
nevezni. A régi lelátó fehér mű-
anyag székeket kapott. A szem-
ben lévő salakos futópálya he-
lyére lelátó épült, akárcsak a Né-
metkér felőli kapu mögé. Így 

összesen 2100 hazai és 350 ven-
dégszurkoló tud leülni. A má-
sik kapu mögé pedig az ASE 
pályáról áthozott eredményjel-
zőt állították. Ami még nagyon 
szembetűnő – a szó szoros értel-
mében –, az egész területet be-
hálózó kerítésrendszer. […] A 
lefújás után a hazai közönség so-
káig ünnepelte csapatát, amely 
ezen a mérkőzésen méltó ellen-
fele volt a bajnoknak, és megér-
demelten tartotta otthon az egy 
bajnoki pontot.                 -Kovács-

2006. augusztus 11,. 15. évf. 15. szám

Hamarosan új helyre költözik 
a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, a Bóbita bölcső-
de épületének egy részét vehe-
tik majd birtokba. Erre még 
néhány hetet várni kell, hi-
szen jelenleg az önkormány-
zat megbízásából teljes felújí-
tást végeznek az épületen. […] 
Az épület belső tere és az ud-
var egyaránt megújul. Kiala-
kítanak irodákat, teakony-
hát, fénymásoló-helyiséget, 
irattárat, interjúszobákat, egy 
nagy oktatószobát, az össze-

kötő folyosón pedig a vizes-
blokkok kapnak helyet, va-
lamint egy kis játszóudvar 
is készül. A beruházás érté-
ke közel bruttó 57 millió fo-
rint, ebből 5 millió 36 ezret 
az épület átalakítására, 637 
ezer forintot pedig ötven da-
rab szék beszerzésére pályá-
zaton nyertek. […] az átköl-
tözés idején nem áll le a szol-
gálat, meg tudják oldani a 
folyamatos működést. […]           

-gyöngy-
2006. július 28, 15. évf. 14. szám

Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
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. 

Sporttörténelmet írt a PSE 

Futballtörténelem: PAKS–DVSC 0:0 A hegyre költözik a szolgálat 

Bár a körforgalmat már hetek óta hasz-
nálatba vették a közlekedők, az ünnepé-
lyes avatóját a napokban tartották. A Ma-
gyar Közút Kht. műszaki igazgatója arról 
beszélt, hogy ezt a beruházást az önkor-
mányzat hozzájárulásának nagysága te-
szi különlegessé. – Nem jellemző, hogy 
egy több mint 200 milliós beruházás több 
mint kétharmadát az önkormányzat fe-
dezze egy állami kezelésben lévő út eseté-
ben, még akkor sem, ha a beruházás város-
rendezési feladatokat old meg. […] Haj-
dú János azt hangsúlyozta, hogy a Pakson 
épült körforgalom azon ritka létesítmé-
nyek közé tartozik, melynek csak előnyei 
vannak. A polgármester kiemelte, hogy az 
útkereszteződés korábban zajos, zsúfolt és 
balesetveszélyes volt, most pedig jó ütemű, 
biztonságos közlekedést tesz lehetővé. […] 
A Táncsics utcai körforgalom megépíté-
sére 245 millió forint értékű szerződést 
kötött az önkormányzat a Soltút K�.-vel. 
A munkák megkezdése előtt át kellett he-
lyezni egy MATÁV főgerincvezetéket, ami 
33 millióval növelte a költségeket. Mind-
ezekből összesen 80 milliót állami forrás-
ból fedeztek, a többit pedig a paksi önkor-
mányzat biztosította a 2005-ös és 2006-os 
költségvetéséből.                                      -vt-              

2006. augusztus 25., 15. évf. 16. szám

Megszűnt a tumultus 
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Szilárd útburkolat készül a Síksoron. 
[…] A kivitelezés során megépítik az 
utat, amely 184 méter hosszú, túlnyo-
mórészt öt és fél méter, közel 12 méte-
res szakaszon pedig négy méter széles. 
Emellett közműépítési munkákat, csa-
padékcsatorna-építést, kábeltévé- és 
villamoshálózat-átépítést végeznek a 
területen, és az ivóvízrendszeren is dol-
goznak. Zöldfelület-rendezés is szere-
pel a feladatok között, illetve az elbon-
tott játszótér helyett egy új, már az euró- 
pai szabványnak is megfelelő készül. 
[…] A beruházás értéke megközelíti a 
41 millió forintot, ebből 27 millió fo-
rint pályázati forrás, a többit önkor-
mányzati költségvetésből biztosítja a 
város. […] ez az utolsó régi utca Pak-
son, amely még nem rendelkezett szi-
lárd útburkolattal.                                                              

-kgy-
2006. július 28, 15. évf. 14. szám

Burkolatot kap 
az utolsó földút 

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

Harminc gondozott elhelyezésére alkal-
mas, új szárnnyal bővült az Idősek Ottho-
na és Gondozóháza. A 110 millió forintos, 
száz százalékban önkormányzati ráfordítás-
sal elkészült épületrészt tavaly, szeptember 
második felében kezdte építeni a kivitelező 
cég. […] Az új épületszárnyban két- és há-
romágyas lakószobák készültek fürdővel, 
nővérpultot, kon�iktuskezelő szobát, tár-

salgót, valamint dohányzót alakítottak ki, 
a többi kiszolgáló helyiség a másik épü-
letrészben rendelkezésre áll. A tetőtérben 
személyzeti öltöző és raktár kapott helyet. 
[…] Az intézmény bővítésével a munka-
társak létszámát nyolc fővel emelték. […] 
A jelenlegi harminccal 84-re emelkedett a 
helyek száma.                                              -kgy-

2006. július 7., 15 évf. 13. szám

Harminc új férőhely a gondozóházban 

[…] Régi igénye volt a présház-
tulajdonosoknak, hogy min-
den présház rákötési lehetősé-
get kapjon a víz- és szennyvíz-
vezetékre. Amikor ez az igény 
felmerült, arra is gondoltak, 
hogy összeadják a szükséges 
összeget, de hamar szembesül-
tek a ténnyel, hogy a megvaló-
sítás több tízmillió forint lenne. 
– Egy újabb ötlet nyomán létre-
hoztunk egy egyesületet, és pá-
lyázni próbáltunk, de sajnos si-
kertelenül – mondta el Mayer 
István, a Sárgödör-téri Présház-
tulajdonosok Egyesületének el-
nöke. […] Tavaly adódott újabb 
pályázati lehetőség, amelyre 
a terület tulajdonosa, tehát az 
önkormányzat nyújthatott be 
igényt. Az önkormányzat élt 

is ezzel a lehetőséggel, s nyert 
35 millió forintot, amelyhez 
19 millió saját erőt biztosít. Az 
önkormányzat a gerinchálóza-
tot építi ki, a présházak ráköté-
se már a tulajdonosok feladata. 
[…] A gerincvezetékek kiépíté-
se mellett az 54 millió forintos 
beruházás részeként a villamos 
hálózatot földkábellel váltják 
ki, térvilágítás is készül, zárás-
ként pedig bazalt térburkolatot 
kapnak az utak. […] a korábbi 
években is történtek munkála-
tok a téren, volt parkrendezés, 
javították az utakat, illetve elké-
szült a szociális blokk, amely-
nek hiánya nagy problémát je-
lentett. […]                                                                  

-gy- 
2006. június 2., 15. évf. 11. szám

Rég várt fejlesztés 
Több mint száz évig rejtett a föld 
egy kriptát a Jézus Szíve temp-
lom alatt. Egy véletlen folytán 
találták meg, jelenleg a rendbe-
tételén dolgoznak. […] a temp-
lom padozatának átalakításán, 
felújításán dolgoztak még 2004 
nyarán, amikor a bontás során, 
a bejárathoz érve, jobb oldalt 
egy háromszor egy méteres lejá-
rat rajzolódott ki. Néhányan le-
mentek az eléggé elkorhadt lép-
csőkön, és leérve jó állapotban 
lévő sírboltra bukkantak. […] 
A historia domusban, azaz a ház 
történetében egyébként szerepel 
egy rövid utalás a sírbolt létezé-
séről […]. A kripta két fő helyi-
ségből áll, a kisebbikben, a lejá-
rattól balra, az egykori plébános 
sírja található 1787-es dátum-

mal, a lejárattal szemben pe-
dig egy csontkamra. A másik 
helyiségben további sírok van-
nak, néhányon épen maradt fe-
dőlap, kiválóan olvasható fel-
irattal, illetve üres sírhelyek. 
Ebben a részben a régi temp-
lomban használt relikviák ma-
radványait is fellelték. Az egy-
házközség saját költségvetésé-
ből hozza rendbe a kriptát, erre 
idén tudtak biztosítani másfél-
millió forintot. A földmunka el-
készült, jelenleg a lépcsőt állítják 
helyre, a betonalapra tölgyfá-
ból készült faburkolat kerül, il-
letve korlát is lesz. A bejáratnál 
szintén tölgyből készült ajtó áll 
majd, és egy szép faragott kép. 
[…]                                               -kgy-

2006. augusztus 11,. 15. évf. 15. szám

Kriptát rejtett a templom padlózata 
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Portré

Jó napot, mi újság?

Szelpné Virág Rita
Még több élettel töltené meg 
Szelpné Virág Rita megbízott 
igazgató a Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtárat. Szak-
mai hitvallása: első az olvasó. 

Szelpné Virág Rita a Fejér me-
gyei Sárkeresztúron nőtt fel. 
Az általános iskolát ott végez-
te, majd a budapesti Patrona 
Hungariae katolikus iskolába 
járt, ahol szerzetesnővérek kö-
zött töltötte középiskolai éve-
it. – Vallásos családból szárma-
zom, templomba jártam, hit-
tant tanultam, ismerőseim is 
tanultak ebben a középiskolá-
ban, mindezek miatt választot-
tam ezt az intézményt. Itt meg-
erősítettek abban az értékrend-
ben, amit már eleve követtem, 
az a négy év stabil alapot adott 
a későbbi életemhez. Nem volt 
elvárás, hogy nővérek legyünk. 
Családanyákat szerettek vol-
na nevelni belőlünk, akik a ké-
sőbbiekben az ott megtanult 

értékrendet adják tovább – fo-
galmazott. – Üdvösségre sze-
retnék jutni, ez a végső célja 
életemnek. A földi életemben 
is helyt kell állnom, ami azt je-
lenti, hogy szeressem a férje-
met, gyerekeimet és azt néz-
zem, nekik mi a jó, a �zikai és 
a lelki életükben is – magyaráz-
ta. Hozzátette, hogy egyébként 
ők is szokványos családi életet 
élnek, súrlódások náluk is elő-
fordulnak, ám igyekeznek a célt 
szem előtt tartva, a szeretetre 
fókuszálni. Szelpné Virág Rita 
a gimnázium után elvégezte az 
Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem történelem és könyvtár 
szakát. Az édesanyja is könyv-
tárosként dolgozott, ami min-
den bizonnyal közrejátszott ab-
ban, hogy már korán vonzotta 
a könyvtárak világa. Szakmai 
pályafutását a Kodolányi János 
Egyetem könyvtárában kezd-
te. – Nagyon jól éreztem ott ma-
gam. Mindenkinek ilyen első 

munkahelyet és főnököt kívá-
nok. Nem voltunk sokan, így 
többféle feladatot végeztünk, a 
könyvtári munka minden csín-
ját-bínját ott tanultam meg. Az 
akkori igazgatóm hitvallását 
pedig a mai napig vallom ma-
gam is: első az olvasó – mond-
ta.   Székesfehérvár után ismét 
Budapest következett. 2010 és 
2013 között a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskola (jelen-
leg a Budapesti Gazdasági Egye-
tem egyik kara) könyvtárában 
dolgozott. Szerette azt a fajta tu-
dományos és társasági pezsgést, 
ami jellemző egy oktatási intéz-
mény könyvtárára. A hallgató-
kat a szakdolgozatok elkészí-
tésében, a tanárokat pedig iro-
dalomkutatásban, tudományos 
munkában, publikációs lista ké-
szítésében segítette, emelte ki 
akkori feladatai közül. Akkor-
tájt ismerkedett meg a férjével, 
aki paksi, ezért itt kezdték kö-
zös életüket. – Nem volt könnyű 

döntés, hiszen Sárkeresztúr-
hoz kötődöm, Budapesten dol-
goztam. A főváros azonban túl 
személytelen és elveszik benne 
az ember. Paksot nagyon meg-
szerettem, mert élhető város – 
mondta. A paksi katolikus egy-
házközség templomi kórusá-
nak tagja lett, ami segített neki 
beilleszkedni a helyi közösség-
be, ahogy az is, hogy férje ré-
vén egy szerető, befogadó csa-
ládba került. Szelpné Virág Rita 
2013 óta dolgozik a paksi vá-
rosi könyvtárban. – A felsőok-
tatási intézmények könyvtárai-
ban „pörgősebb” a munka, egy 
városi könyvtárban viszont szé-
lesebb a korosztály és sokrétűbb 
a feladat is – mondta. Kiemel-
te, hogy szerinte minden mun-
kában meg lehet találni azt, ami 
érdekessé teszi.  Két kislánya 
(Anna 2014, Ágnes 2017) szü-
letése után 2020-ban visszatért 
a munka világába, ám egy hét 
múlva bezárták a könyvtárakat 
a járvány miatt, és  sokáig home 
o�ce-ban dolgoztak. 2021-ben 
kérték fel, hogy egy évig, amíg 
Pumerscheinné Bedekovity 
Zóra igazgató vissza nem tér a 
gyesről, vezesse a könyvtárat. 
– Intézményvezető még nem 
voltam, de igyekszem mindent 
megtenni a gördülékeny mun-
ka érdekében. Jó a kapcsolatom 
a munkatársaimmal, mielőtt 
döntök, kikérem a véleményü-
ket. Célom, hogy még pezsgőbb 
élettel töltsük meg a teret. En-
nek érdekében még szorosabb 
együttműködést kívánok kiala-
kítani a különböző oktatási in-
tézményekkel, civil szerveze-
tekkel. Fontosnak tartom, hogy 
a könyvtár lehetőséget nyújt-
son helyi alkotók bemutatkozá-
sára is – összegzett Szelpné Vi-
rág Rita, aki azt is elárulta, hogy 
a szabadidejét kórusénekléssel, 
családi kirándulásokkal és olva-
sással tölti. Szereti a szépirodal-
mat, de egy fárasztó nap végén 
szívesebben esik a választása 
mondjuk egy Agatha Christie-
krimire, vagy egy híres ember 
életrajzára. Jelenleg Lee Strobel: 
A Csoda-dosszié című művét ol-
vassa.

Gyimóthy Éva 

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium

OM azonosító: 036391

Feladatellátási hely kód: 002

Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

Telefon: 75/ 200-423

E-mail: vbgimi@vbg.hu

Honlap: http://vbg.hu 
Intézményvezető: Rompf Gabriella

A 2022/2023. tanévben induló osztályaink és kódjaik

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK

Választható nyelvek: angol, német, latin, orosz, a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően alakítjuk ki.

Írásbeli felvételi vizsga: A Paksi Vak Bottyán Gimnázium megszervezi a 8. évfolyamos tanulók számára a 

központi írásbeli felvételi vizsgát, melyre 2021. december 3-ig lehet jelentkezni. 

Jelentkezés módja: személyesen vagy postán kell az általános iskolában kapott, kitöltött formanyomtatványt 

elküldeni iskolánkba.

Írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10.00 magyar nyelvből és matematikából

Pótló írásbeli vizsga: 2022. január 27. (csütörtök) 14.00 

HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUMI TAGOZAT

TAGOZATOK TANULMÁNYI TERÜLETEINEK
kódja neve főbb jellemzői
61 emelt óraszámú matematika tagozat emelt  szintű matematikaoktatás haladó

német nyelvvel

62 emelt óraszámú matematika tagozat emelt  szintű matematikaoktatás haladó

angol nyelvvel

63 emelt szintű angol tagozat emelt szintű angol nyelvoktatás

A 7. évfolyamon egy idegen nyelv, míg a 9. évfolyamtól két idegen nyelv választása kötelező. Az első idegen

nyelv angol vagy német lehet, míg a 2. idegen nyelvként választható az angol, német, orosz és latin. A 11. és 12.

évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően választhatnak heti  2-3 többletórát  az általuk választott  idegen

nyelvből és bármely érettségin választható tantárgyból.

                             Nyílt napok és tájékoztatók a járványügyi szabályok függvényében kerülnek megrendezésre.
Kérjük, kísérjék figyelemmel gimnáziumunk honlapján megjelenő híreinket!

Beiskolázás 2022/2023 - Főoldal (vakbottyangimnazium.hu)

 Paksi Hírnök, 2021. november 5. n 15



Az eltűnt városkép nyomában
A polgári fiúiskola emblematikus tanárai

A polgári �úiskola 1895-től minden évben 
megjelentette iskolai értesítőjét, az úgyneve-
zett évkönyvet. Ezek nagyon érdekes helytör-
téneti adalékokkal szolgálnak a korabeli isko-
lai életről. Sok emblematikus tanáregyéniség 
megfordult az évtizedek alatt az iskola falai kö-
zött, így a tantestület bőven kivette részét azon 
társadalmi megmozdulásokból, amelyek val-
lásos, nemzeti, haza�as vagy jótékony célt 
szolgáltak. Az első évben beiratkozott növen-
dékek közül egy tanuló – az iskola későbbi ta-
nára –, Hum József örvendeztette meg szüle-
it kitűnő, vagyis akkori osztályzás szerint tisz-
ta egyes bizonyítvánnyal. Az első igazgató, 
Kászonyi Mihály Kismartonból került Paks-
ra, és 1899 tavaszáig vezette az iskolát. Távozá-
sának előzménye a közte és a tanárok közötti 
békétlenség volt, melynek következménye fe-
gyelmi ügy és méltatlanul az újságok hasábjain 
zajló számonkérés lett. Bergmann Emil paksi 
mérnök a megyei lapban nyílt levélben kérte 
számon �ának két év előtti eltanácsolását.  

Az igazgatócsere a testület működésére jó ha-
tással volt, az új vezető szelíd természete békét 
hozott a testületbe. Nagy vonzalommal volt a 

virágok, a növények iránt, amit jól mutatott, 
hogy érkezését követően hozzálátott az elha-
nyagolt udvar rendbetételéhez. Nagy Bálint 
még öt évet sem tölthetett az intézet élén, 1903 
őszén betegségben elhunyt. 
Az iskolai fegyelmezés során néha egy-egy po-
fon is elcsattant, olykor komoly utózöngével.  

A város társadalmi életének oszlopos tagja 
volt a szintén tragikus sorsú igazgató, Paraté 
György, aki 1912-ben 46 évesen egy rosszul 
sikerült vakbél-operáció áldozata lett. Az új 
tanévben érkezett Balassa Sándor, akit a bu-
dafoki állami polgári iskolából helyeztek át 
1920-ig a paksiba. Az első világháború érzé-
kenyen érintette az iskolát is, amelyben hadi-
kórházat rendeztek be. Másrészt Hum József 
tanár, a 3. honvédgyalogezred önkéntes tize-
dese, 35 éves korában, a karintiai harctéren 
szerzett sebesülése következtében Székesfe-
hérvárott elhunyt. 

Szeretett tanára volt az iskolának a kezde-
tektől ott tanító, Szombathelyről érkezett 
rajztanár, Sanek Samu. Ő tervezte a ren-
dezvények díszleteit, sőt az Erzsébet szál-
ló akkor ütött-kopott termében is �gyelem-
reméltó dekorációkat alkotott a hangver-
senyekhez. 43 évet töltött a tanári pályán, 
1937-ben hunyt el 77 évesen. 
Günsz Gábor 1895 őszén áthelyezéssel ke-
rült Paksra Nagyszöllősről. Megérdemelt 
nyugdíját 40 évi szolgálat után 1935 nyará-
tól élvezte. Szinte az egész községet ismer-
te, Paks utcáin sétálva nem akadt, aki ne 
köszöntötte volna. Műveltsége széles körű 
volt, a számtant, a mértant, a természetraj-
zot egyforma mélységgel tanította. Az ün-
nepélyek lánglelkű szónoka, a város kultu-
rális életének kimagasló reprezentánsa volt. 
Elindította az iskolai csontgyűjtést, selyem-
hernyó-tenyésztést, bélyeggyűjtést, az ezek-
ből befolyt összegből pedig évvégi juta-
lomkönyveket vásároltak. (Paksi Hírnök, 
1990.06.12., 12. o.) Zsidó származása miatt 
deportálták, az iskola előcsarnokában az ő 
tragikus emlékét is márványtábla őrzi.

Az általános iskolai rendszer kiépülésével 
párhuzamosan az utolsó végzős polgáristák 
1949-ben hagyták el az ősi iskola épületét, a 
volt polgári �úiskola fennállásának 56. évé-
ben.                                                  

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Paks, Polgári �úiskola, Rosenbaum Ignác kiadása, kb. 1937

„A paksi polgári iskolai tanárok fegyelmi 
ügyéből kifolyólag a közoktatásügyi minisz-
ter Kászonyi Mihály polgári iskolai igazga-
tót a veszprémi polgári iskolához helyez-
te át, Paksra pedig Nagy Bálint hódme-
zővásárhelyi igazgatót.” (Tolnavármegye, 
1899.04.23., 3. o.)

„1903 novemberében történt, hogy a paksi 
polgári iskolában rendezett Erzsébet-ünne-
pen 0sváth János tanár arcul ütötte Németh 
János járásbiró �át, mert egy negyedórá-
val elkésett. A gyermek attól kezdve bete-
geskedett, s a háziorvos konstatálta, hogy 
gyöngébbfoku agyrázkódást is szenvedett, 
amiből csak december végefelé gyógyult ki. 
A gyermek atyja följelentette a tanárt a kul-
tuszminisztériumnál és később a szekzárdi 
törvényszéknél is, amely fölmentő itéletet ho-
zott.” (Pesti Napló, 1905.06.29., 18. o.)

„A paksi állami polgári �uiskola taná-
ri kara Hum József hősi halált halt kar-
társa emlékére az intézet épületében em-
léktáblát helyezett el, melynek felavatását 
március 15-én haza�as iskolai ünnep ke-
retében tartotta meg. A látogatott ünnep 
gazdag müsorában Hum tanárról Balas-
sa Sándor igazgató mondott emlékbeszé-
det, Günsz Gábor tanár pedig ez alkalom-
ra irt költeményét szavalta el.” (Pécsi Új-
lap, 1916.03.19., 4. o.) 

„Ebben az épületben élt, nevelt és alko-
tott 40 éven át Günsz Gábor állami pol-
gári �úiskolai tanár, akit 1944 tavaszán, 
embertelen pribékek elhurcoltak nagy csa-
ládja, volt tanítványai köréből. Sorozatos 
megaláztatás és mártírhalál jutott így osz-
tályrészül. Örök mementóul emelték 1948. 
pünkösdjén hálás tanítványai.” 
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Fotók: Bodajki Ákos

VGU típusú átvezető

PGKK típusú átvezető

Tárgy/
történet

Mozaik

A közelmúltban két igen érdekes és fontos 
technikai eszközt kapott az Atomenergeti-
kai Múzeum Raksányi Gábor szakterüle-
ti instruktortól, nevezetesen a PGKK és a 
VGU típusú hermetikus kábelátvezetőket.
Az atomerőmű épületének két nagy egysé-
ge van, a primer köri rész és a szekunder 
köri rész. Az előbbi a nukleáris berende-
zéseket foglalja magában, az utóbbi pedig 
a hagyományos berendezéseket, például a 
turbinákat.
A primer köri berendezések (reaktor, fő 
keringtetőszivattyúk, hőcserélők stb.) az 
úgynevezett boxban helyezkednek el, amely 
meggátolja üzemzavar során keletkező gá-
zok, gőzök és folyadékok kijutását a kör-
nyezetbe. A hermetikus tér tulajdonképpen 
egy szabálytalan alakú, kívül-belül lemez-
zel fedett, 1,5 atmoszféra túlnyomást kibíró 
és megtartó, 1,5 méter vastag falú vasbeton 
„tartály”. Ennek a térfogata az úgynevezett 
lokalizációs toronnyal együtt 160 000 köb-
méter. Érdekesség, hogy a karbantartásra le-
állított reaktornál a munkák elvégzése után 
és az újraindítás előtt a reaktorteret lezárják, 
és nyomáspróbának vetik alá. Csak azt kö-
vetően kezdődhet meg a reaktor felterhelé-
se miután meggyőződtek a tér hermetikus-
ságáról.
A hermetikus boxban lévő rendszerek a kül-
világtól el vannak zárva, de ez nem azt jelen-
ti, hogy a bent lévő rendszerek nem állnak 
kapcsolatban a külvilággal. Az egyik ilyen 
kapcsolat a rendszerek működéséhez szük-
séges villamos energiának és információ-
nak a hermetikus falon keresztüli oda-visz-
sza történő közvetítése. Ezt a célt szolgálják 
a hermetikus falon keresztülmenő úgyneve-
zett hermetikus kábelátvezetések, amelyek 
úgy vannak kialakítva, hogy az aktív köze-
get tartalmazó helyiségekből kizárják a gőz-

tet és a betonon átvezető acélcsöveknek a 
hossz mentén történő 90 fokos elforgatásá-
val biztosítja. A másik típusú kábelátvezető 
szigetelőcsöveinek anyaga elektrotechnikai 
porcelán.
Mindkét átvezető eredeti, szovjet gyártmá-
nyú, amelyeket folyamatosan cserélnek le 
magyar típusokra. A PGKK esetében két le-
hetőség van, az egyik a teljes csere, amikor 
az átvezetőt kiveszik a falból, és újat tesznek 
a helyére. Ilyen volt a német üvegszigetelő-
betétes alapú MHKA típus. A másik lehető-
ség a PGKK esetében az, hogy a belső szer-
kezetét, illetve a véglapján lévő, úgymond 
gépészeti alkatrészeket kicserélik, a her-
metikus burkolathoz nem nyúlnak hozzá. 
A VGU típusú erősáramú hermetikus ká-
belátvezető nem újítható fel, csak cserélni 
lehet. A megfelelő cseretípus rendelkezés-
re áll, írja tájékoztatójában – amelyet gép-
könyvként használhatunk a múzeumban – 
Raksányi Gábor.    

Beregnyei Miklós

levegő elegy átszivárgását a tiszta helyiségbe, 
normál és üzemzavari helyzetben egyaránt. 
Biztosítják a kapcsolatot a hermetikus téren 
kívüli és belüli áramkörök között. Az építé-
szeti szerkezetekkel egyenértékű biológiai 
védelmet biztosítanak.
A múzeumba került kétféle kábelátveze-
tő közül az egyik a PGKK típusú, amely a 
sugárzás elleni védelmet sörétes betontöl-
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Sport

Gödörben az Atomerőmű SE csapata
Újabb két vereséggel a táblá-
zat végére csúszott vissza az 
Atomerőmű SE NB I/A-s fér-
� kosárlabdacsapata. A be-
tegségek és sérülések tize-
delte társaság sorra kap ki a 
közvetlen vetélytársaktól, és 
egyre távolabb kerül a még 
Magyar Kupa szereplést je-
lentő nyolcadik helytől.

Oroszlányban már helyet ka-
pott a keretben a felgyógyult 
Buljevics és Szalai Milán, de 
Brzoja még nem volt bevethe-
tő. Paksi szempontból egy na-
gyon gyenge mérkőzésen szen-
vedtek nagyarányú vereséget 
Teo Hojc tanítványai, a hazai-
ak minden téren jobbak vol-
tak. Már az első negyed vége 
felé tizenkét pontos előnyre 
tett szert az Oroszlány, de ek-
kor még sikerült visszajönni a 
meccsbe. Ugyanez mondha-
tó el a második felvonásról is, 
az utolsó percekben jött fel az 
ASE, és maradt látótávolsá-
gon belül. A nagyszünet után 
már nem volt pardon, képte-
lenek voltak tartani a tempót 
a paksi játékosok, az OSE tet-
szés szerint szerezte pontja-
it, és harminc perc alatt eldön-
tötte a mérkőzést. Az utolsó tíz 
percben már csak a különbség 
volt a kérdés, a tizenkét szer-
zett Atomerőmű ponttal esély 
sem volt a kozmetikázásra. 
MVM-OSE Lions – Atomerőmű 
SE 86-65 (21-16, 20-18, 31-19, 

14-12). ASE: Frank 3, Brown 7/3, 
Pajor -, Kovács 11, Eilingsfeld 
14, Orgona 2, Buljevics 12, Sza-
lai -, Djukanovics 9/3, Kis -, Ka-
rosi -, Melvin 7/3. A nyolca-
dik fordulóban Szekszárdon 
fogadta a Szeged csapatát az 
ASE, és egy nyerhető mérkő-
zést engedett ki a kezéből az 
utolsó percekben. Ezúttal sem 
tudott teljes kerettel kiállni a 
Paks, Djukanovics húzódás 
miatt nem edzett a meccs előt-
ti héten. Az első negyedben az 
Atomerőmű irányította a játé-
kot, egy 7-0-s vendégszériától 
eltekintve, a piros-kékek aka-

rata érvényesült. A második já-
tékrészben nagyon kevés pont 
esett, sok volt a hiba mind a 
két oldalon, elrontott dobások, 
ki nem kényszerített hibák tar-
kították a játékot. Az ASE két 
triplának köszönhetően előny-
nyel mehetett az öltözőbe a hu-
szadik perc végén. A harmadik 
felvonás közepétől nagyobb se-
bességi fokozatra kapcsoltak a 
piros-kékek, egészen a harmin-
cadik percig tartott a lendület, 
és gyors, eredményes játékkal 
sikerült jelentős előnyre szert 
tenniük. Az utolsó negyed kö-
zepéig tartotta hat-hét pontos 

előnyét az Atom, de zavar tá-
madt a gépezetben, és két egy-
más utáni távoli találattal már a 
Szeged volt előnyben. Két perc-
cel a vége előtt még sikerült 
visszavenni a vezetést, de a vég-
játékban többen is hibáztak, a 
vendégek pedig kihasználták a 
lehetőségeiket. Atomerőmű SE 
– Naturtex-SZTE SZEDEÁK 
84-90 ( 27-23, 14-16, 28-22, 15-
29). ASE: Frank 2, Brown 15/6, 
Pajor -, Kovács 6/3, Eilingsfeld 
10, Brzoja 8, Orgona -, Buljevic 
9, Kis 2, Karosi 6/6, Szalai -, 
Melvin 26/9.

-joko-

Fotó: Molnár Gyula
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Hatodik helyen áll a PFC a bajnokságban
Sport

Fotó: Molnár Gyula

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Pakson az Újtemplom ut-
cában 2. emeleti, 2 szobás, 
51 m2-es panellakás eladó. 

Ár: 24.700.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20-929-7505

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

A legutóbbi két fordulóban 
egyetlen pontot szerzett a Pak-
si FC labdarúgócsapata az OTP 
Bank Ligában. A tizedik játék-
napon a zöld-fehérek hazai pá-
lyán fogadták a listavezető Kisvár-
da együttesét, a végeredmény 2:2 
lett, a PFC góljait Ádám Martin és 
Bognár István szerezték. – Az első 
félidőben akár többgólos előnyt 
is szerezhettünk volna, és a for-
dítás után sokkal nyugodtab-
ban mehettünk volna a szünet-
re. A második játékrészben már 
hiányzott az átütő erő a csapat-
ból. Csak lehetőségeink voltak, 
de nagy helyzeteink nem adód-
tak, így azt kell, mondjam, reális 
a döntetlen. Van ilyen, mikor egy 
csapat sajnos zsinórban nem tud 
meccseket nyerni, tavaly is volt 
hasonló, de olyan is, hogy ötöt 
húztunk be egymás után. Per-
sze ezt a nyeretlen sorozatot mi-
nél előbb meg szeretnénk szakí-

tani, ettől függetlenül nem állunk 
rossz helyen a tabellán, és lassan 
vége az első körnek. Összességé-
ben nem rossz tíz találkozó van 
mögöttünk – fogalmazott Bog-
nár István, a PFC játékosa a ta-
lálkozót követően. A tizenegye-
dik fordulóban a MOL Fehérvár 
FC otthonában vendégszerepelt 

a Paksi FC, az összecsapáson 2:1-
es hazai siker született, a zöld-fe-
hérek találatát Ádám Martin lőt-
te, aki a szezonban már nyol-
cadik gólját szerezte. – Ezen a 
mérkőzésen nem érdemeltünk 
vereséget. A lehetőségeink alap-
ján – különösen a második játék-
részben – nem kellett volna ki-

kapnunk. Többször is hadrendet 
váltottunk, de az eredményből ki-
indulva egyik sem működött, hi-
szen nem tudtuk sikeresen meg-
vívni a találkozót. Becsülettel pró-
bálkoztunk, és szerintem akadtak 
jó lehetőségeink is a Videoton ti-
zenhatosán belül. Nem azzal volt 
a gond, hogy két gólt kaptunk, ha-
nem, hogy nem lőttünk hármat. 
Mi mindent megtettünk azért, 
hogy több találatot szerezzünk – 
összegzett Bognár György veze-
tőedző a mérkőzés után. A PFC 
tizenegy fordulót követően 14 
ponttal a tabella 6. helyén áll. Az 
OTP Bank Ligában legközelebb 
Mezőkövesdre látogat a Paksi FC, 
az összecsapást november 6-án 
14.45-kor rendezik, míg a PFC 
következő hazai találkozója no-
vember 20-án 12.30-kor lesz, ak-
kor a Puskás Akadémia FC-t fo-
gadja a Bognár-alakulat.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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SZINTELEN MUZSIKA KUKUCS-
KÁL

ODAADÓ

A MÚLT
IDŐ JELE

... TROLL
(HEINE)
ZOLA

REGÉNYE

ERŐD

FÉM-
TERMÉK

OSZTOZIK ZÉRUS OSIJEK

ÉGTÁJ

HANGSZER
CSOPORT

SZÁMÍTÓ-
GÉP MÁRKA

KÚSZÓ-
NÖVÉNY

KIEJTETT
BETŰ

JOGHURT
MÁRKA

LAKÁJ

MORZE-
HANG

TETSZETŐS

ÉTEL-
ÍZESÍTŐ

MEDERBEN
VAN!

TÁRSA 
RÖVIDEN

SZÚR

HORDÓ-
ÁLLVÁNY

X

SZÍNÉSZNŐ
(ESZTER)

NEWTON

FÉRFINÉV

BŐSZ

RÉSZÉRE

ÍRÁSBA
FOGLALT

HÚST
TARTÓSÍT

ORIGÓ

ESŐ
JELZŐ

ÁRVITA

EMELET
RÖVIDEN

ANGOL
DIÁKVÁROS
PORSZÍVÓ

MÁRKA

CIN
FÉL DECI

OROSZ 
ÍRÓ VOLT

TOVA

SZÁNDÉ-
KOZÓ

NOBÉLIUM
VEGYJELE

KUPAC
SZÉLEK!

REJTJEL

RÖNTGEN

FOLT

SABLON
PLUSZ

HAZAI
ÉNEKES

VÉR-
CSOPORT

... CART

PATÁS
ÁLLAT

BECÉZETT
FÉRFINÉV

HEVESI
HELYSÉG

NŐI
BECENÉV

GYEPLŐ
TÁJSZÓVAL

... CAPONE

SZABÓ
MAGDA REG.

ABLAK-
KERET!

... MAYS
KUKORICA

LUDAS
MATYI

VETERÁN
FOCISTA

(IMRE)

OMLIK

UGYAN

RÁTONYI
RÓBERT

AMPER

AZ URAL
MELLÉK-

VIZE

BIRTO-
KÁBAN

ALFÖLDI
VÁROS

HALASZT

K1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

☺

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Mi a TelePaks televízió új helytörténe-
ti műsorának címe? A  megfejtéseket 
november 12-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-
ra. A  név mellé telefonszámot is ké-
rünk. 
Előző játékunk nyertese: Dávid Csaba

Fotó: Babai István/archív


