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A kutyáik iránti szeretete jelölte ki Feilné Jantner Erika számára az utat, és lett 

mestertréner. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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A paksi óvodákban és a bölcsődében már-
cius 16-tól kizárólag gyermekfelügyelet 
működik, visszavonásig bezárták az ön-
kormányzati intézményeket is, és az egész-
ségügyben is változások léptek életbe a kor-
mányzati intézkedésekkel összhangban. 
Szabó Péter polgármester folyamatosan tá-
jékoztatja a lakosságot a koronavírus-jár-
vánnyal kapcsolatos fejleményekről a helyi 
médián és a város honlapján keresztül. Leg-
utóbb március 16-án dr. Bodnár Imrével, a 
Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójával 
tartott sajtótájékoztatót az aktuális intézke-
désekről. 
 
A bölcsődében, az óvodákban és az iskolákban 
is, a szülők előzetes jelzése alapján gyermekfel-
ügyeletet biztosítanak meghatározott megelő-
ző intézkedések mellett. Ebéd házhoz szállítá-
sát kizárólag egyedi esetekben, szülői kérésre, 
csak a halmozottan hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló diákok esetében tudják bizto-
sítani. Bezárták az önkormányzati fenntartású 
intézményeket, így a gyógyfürdőt, a tanuszo-
dát, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárat, 
a Városi Múzeumot és a Csengey Dénes Kul-
turális Központot, valamint a játszótereket is, 
a polgármesteri hivatalban pedig védőintézke-
déseket rendeltek el az ügyfélfogadás és ügy-
intézés rendjét illetően. A Paksi Életfa Idősek 

Otthonában látogatási tilalom van érvény-
ben, kizárólag haldoklóhoz mehet be köz-
vetlen hozzátartozó és/vagy egyházi személy. 
A hajléktalanok nappali melegedője műkö-
dik, az idősek klubja szünetel, a fogyaték-
kal élők nappali ellátója szükség esetén bizto-
sít felügyeletet. A házi segítségnyújtás műkö-
dik, amennyiben egyedül élő segítségre szorul, 
jelezze a Paksi Kistérségi Szociális Központ-

nál a 75/830-480-as telefonszámon. A Paksi 
Közlekedési K�. négy autót biztosít sofőrök-
kel a Paksi Kistérségi Szociális Központnak. 
Március 16-án éjféltől a rendezvényeket álta-
lánosan betiltották, sporteseményeket legfel-
jebb zárt kapuk mögött lehet megtartani. Be-
zárták a szórakozóhelyeket, a mozikat, a kul-
turális intézményekben látogatási tilalom van. 
Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig 
tarthatnak nyitva, kivétel az élelmiszerboltok, 
patikák, drogériák. A koronavírus-pandémia 
miatt március 16-tól a tervezett egészségügyi 
ellátás csak akkor végezhető el, ha arra sür-
gős szükség van életveszély vagy tartós egész-
ségkárosodás elkerülése érdekében. Az elő-
jegyzett betegeket folyamatosan tájékoztat-
ják az új helyzetről. Lapunk megjelenésekor 
már nem üzemel a fürdőgyógyászat, az egy-
napos sebészet és az endoszkópia, sürgős ese-
tekben a szekszárdi kórház az illetékes ellátó. 
A várókban maximum tíz fő várakozhat, ezért 
csoportosan engedik be a pácienseket. Rönt-
genvizsgálat csak légúti betegségek és baleseti 
események kapcsán készülhet. Az ultrahang-
előjegyzéseket lemondták, csak orvosi egyez-
tetés alapján sürgős esetekben végezhető el a 
vizsgálat. A szemészeti szakellátás szünetel, 
egyes szakrendeléseken részleges rendelés vár-
ható. A TelePaks Médiacentrum folyamatosan 
tudósít az eseményekről, és az önkormányzat 
online felületein is tájékozódhat a tudnivalók-
ról a lakosság.                                       Kohl Gyöngyi

Közélet

A koronavírus-járvány kap-
csán meghozott intézkedések

Szabó Péter, Paks polgármestere arra szólította fel Barnabás Istvánt, hogy mondjon le képvi-
selői mandátumáról. Azt mondta sajtótájékoztatón, a Paksi Deák Ferenc Egyesület képvise-
lőjéről kiderült, hogy a koronavírus egyik gócpontjának számító Olaszországban üdült már-
cius 7-ig. Barnabás István hazatérve senkit sem tájékoztatott az útjáról és egészségi állapotá-
ról, helyette bement dolgozni a munkahelyére, az RHK K�.-be, valamint részt vett a március 
11-i képviselő-testületi ülésen, majd az azt követő sajtótájékoztatón is. Szabó Péter szerint a 
PDF képviselője az Operatív Törzs ajánlását nem vette �gyelembe, felelőtlenül viselkedett, 
magatartásával kockáztatta a város lakóinak egészségét. Paks polgármestere ezért szólította 
fel Barnabás Istvánt a lemondásra. Ugyanakkor kérte azokat a képviselőket, akik jelen voltak 
a legutóbbi ülésen, hogy lehetőség szerint vonuljanak önkéntes karanténba. Szabó Péter pol-
gármester, mint vészhelyzet esetén a felelős döntéseket meghozó személy, Szántó Zoltán al-
polgármester, mint a polgármester általános helyettese és dr. Blazsek Balázs címzetes főjegy-
ző, mint a polgármesteri döntések végrehajtásáért felelős operatív személy – polgármesteri 
kérésre – azért nem vonultak önkéntes házi karanténba, mert úgy leállna a város irányítása, 
ami a jelenlegi helyzetben beláthatatlan következményekkel járna Paks egészére nézve – tud-
tuk meg. A polgármester hozzátette, dr. Bodnár Imre főigazgató ugyancsak nem vonult ön-
kéntes karanténba, mivel a betegellátás biztosítása érdekében fontos szervezői munkát kell 
végeznie, de szakrendelést nem tart. Szabó Péter azt is elmondta, hogy a Fidesz–KDNP kép-
viselői vállalták az önkéntes házi karantént. Heringes Anita képviselő arról tájékoztatott, hogy 
a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői, akik részt vettek a márciusi testületi ülésen és jóma-
ga is, vállalta az önkéntes házi karantént.                                                                                                  
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Közélet

Több rendeletet módosítottak 
a képviselő-testületi ülésen

A képviselő-testület márciusi ülésén tárgyal-
ták az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatát. A módosítások között szerepel, 
hogy a költségvetési rendelet, valamint a szer-
vezeti és működési szabályzat esetében a testü-
leti ülés előtt 48 órával, írásban lehet módosító 
indítványt benyújtani. Mezősi Árpád (PDF) az 
ülés másnapján tartott összegző sajtótájékoz-
tatón azt mondta, a korábbi polgármesterek 
tudták kezelni az ülésen benyújtott módosító 
indítványokat, amit most is meg lehetne tenni, 
hiszen sokszor ott merülnek fel ötletek. Sza-
bó Péter polgármester azt mondta, ez szük-
séges ahhoz, hogy a javaslatokat szakszerűen 
meg tudják vizsgálni a hivatal szakembereinek 
közreműködésével. Az ülésen ismét felmerült 
a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF)  frakció-
alakítási igénye. Mezősi Árpád (PDF) szavai 
szerint ez a demokrácia újabb foka lett volna, 
megjelenhetett volna a frakcióvélemény. Sza-
bó Péter polgármester szerint nem szükséges 
a frakcióalakítás lehetőségének megteremté-
se, hiszen a képviselők minden napirendnél 
kifejthetik véleményüket, kérdéseket tehet-
nek fel 5+2 percben, tehát nem sérül a kép-
viselői véleményszabadság. Mezősi Árpád ja-
vasolta, hogy legyen lehetőség napirend előtt 
kérdésekre, így jobban tudnának gazdálkod-
ni az idejükkel a képviselők. A PDF képvise-
lőinek módosító javaslatait a többség nem fo-
gadta el, az előterjesztést a Fidesz–KDNP kép-
viselői megszavazták, a PDF képviselői nem 
szavaztak.

Módosították a bérlakásrendeletet. A mostani 
módosítás bevezet egy vegyes kategóriát, mely 
lakások a humánpolitikai bizottság eseti dön-
tése alapján előtakarékossághoz kötötten, va-
lamint szociális helyzet alapján is bérbe adha-
tók lesznek. Módosult a lakások bérleti ide-
je, ez a szociális helyzet alapján bérbe adható 
lakások esetében 4 év + 3 év hosszabbítás, az 
előtakarékossághoz kötött lakások esetében 4 
év + 3 év hosszabbítás, a költségalapon megha-
tározott lakások esetében 5 év lett. A hosszab-
bítást minden esetben felülvizsgálat előzi meg.
Kiírták az iparosított és hagyományos tech- 
nológiával épült lakóépületek energiameg-
takarítást eredményező korszerűsítését támo-
gató pályázatokat. Az önkormányzat által jó-
váhagyott keretösszeg összesen bruttó 75 mil-
lió forint. (A testületi ülés után néhány nappal 
a pályázatok előkészítését és beadását a koro-
navírus járvánnyal összefüggő intézkedések 
részeként viasszavonásig felfüggesztették.) 
A testület határozott az útépítés és közműfej-
lesztés támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 
is. A város 2020. évi költségvetési rendelete 35 
millió forintot biztosít a pályázatok idei támo-
gatására.
A hét évre szóló gazdasági programról is tár-
gyalt a testület. A polgármester a sajtótájé-
koztatón úgy összegezte a napirend vélemé-
nyezésekor kialakult vitát, hogy a gazdasági 
program fogalmáról gondolt mást a két ol-
dal. – A gazdasági programnak az alapvetése-
ket kell tartalmaznia, nem pedig részletekbe 

menő pénzügyi elemzéseket – mondta, hoz-
zátéve, hogy olyat program készült, ami iga-
zodik a pénzügyi-gazdasági környezethez és 
a Paks II. beruházáshoz is. Szabó Péter arról 
is beszélt, hogy a felújítandó utcák a műszaki 
osztály szakmai véleménye alapján kerültek 
be a programba. Barnabás István azt mondta, 
hogy a program szinte szóról szóra az öt év-
vel ezelőtti, némileg redukált változatban. – A 
legsajnálatosabb, hogy a működési költsége-
ket nem tárgyalja, pedig Paks gazdálkodásá-
nak nagyobbik felét ez teszi ki – fogalmazott. 
A felújítandó utcák felsorolásába megpróbál-
tunk még jó néhányat felvetetni, de a módo-
sító indítványunkat leszavazták – összegzett.
Módosították a köztisztasági rendeletet: to-
vábbra is lehet külterületen avart és kerti hul-
ladékokat égetni a helyi rendeletben szabá-
lyozott feltételek mellett.
A paksi települési értéktár bizottság szerve-
zeti és működési szabályzatát is módosítot-
ták, történt személyi változás, illetve a bizott-
ság tagságát háromról öt főre emelték. A bi-
zottság tagjai dr. Váradyné Péter� Zsuzsanna, 
Kernné Magda Irén, Takács Éva, Takács Gyu-
la és dr. Hanol János, az elnök Takács Gyula.
Barnabás István az ülésen a Paks Város Ön-
kormányzata 2020. évi közbeszerzési ter-
ve napirendi pontnál hozta fel ismét, hogy 
a PDF szerint felül kell vizsgálni az önkor-
mányzat közbeszerzési szabályzatát. Bejelen-
tette, hogy amíg nem újul meg a szabályzat, 
addig közbeszerzési ügyekben a PDF sem-
mit nem szavaz meg. Szabó Péter az ülésen 
azt mondta, hogy a közbeszerzési eljárások a 
magyarországi és az európai uniós törvénye-
ket betartva zajlanak. 
Arról is döntöttek az ülésen, hogy az ELENA 
projekt teljesítésének egyéves meghosszab-
bítását kérik az Európai Fejlesztési Banktól 
(EIB), mert bővítették a műszaki tartalmat. A 
PDF részéről felmerült kérdésekre Misóczki 
Anikó, a pályázati osztály vezetője válaszolt. 
A testület zárt ülésen úgy határozott, hogy 
a Paks közbiztonságáért díjat dr. Kuti István 
rendőr ezredesnek, a Paksi Rendőrkapitány-
ság korábbi vezetőjének adományozza az ön-
kormányzat.
A testületi ülésről bővebb összefoglalót ol-
vashatnak a telepaks.net oldalon, ahol a 
TelePaks televízió tanácskozásról készült fel-
vétele is megtekinthető.                                           

Kohl Gy.

Fotó: TelePaks
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Mint ismert, az új típusú koronavírus terje-
désének megelőzése érdekében meghozott 
önkormányzati intézkedések részeként az 
összes nagy létszámú közösségi rendezvényt 
lemondták Pakson. Így rendhagyó módon, 
a helyi televízión keresztül emlékezett meg 
a város az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 172. évfordulójáról.
 
Szabó Péter ünnepi beszédében Konrad Ade-
nauer gondolatát idézte: „Az élet rákénysze-
ríthet hirtelen vagy megfontolt döntésekre, de 
arra sohasem, hogy célok nélkül élj.”
– Hiszem, hogy ez az idézet rávilágít arra, ami-
ben ma élünk. A napjainkban megélt élethely-
zetünk megfontoltságot és sokszor azonna-
li döntéseket is kíván, de mindig egy nagyobb 
jó, egy fontos és igaz cél érdekében – mondta 
a polgármester, majd így folytatta: Úgy, ahogy 
1848 tavaszán is e két emberi magatartás öltött 
testet a közös nemzeti cél érdekében. 

Beszélt arról, hogy a tapasztaltak és az i�ak 
együtt akarták a nemzet függetlenségét, ön-
rendelkezését, a magyar nyelv megvédését, 
a sajtószabadságot, az alkotmányos rendet, a 
politikai foglyok szabadon engedését, a nem-
zeti bank megalapítását, vagyis egy szabad, 
független, önmaga akarata szerint rendelkező 
modern államiság létrejöttét.
Feltette a kérdést, hogy mit üzen ma nekünk 
1848 forradalma? –  Először is azt, hogy az élet 
gyorsan változó feltételei között szükség van a 
közös nemzeti célok megfogalmazására. Fon-
tos, hogy őrizzük a forradalom örök és nemes 
céljait: az emberi szabadság, a jogegyenlőség, a 
nemzeti szuverenitás és az ország biztonságos 
fejlődésének értékeit.
A város vezetőjeként kiemelte, hiszi, hogy 
mindezen értékek nélkül Paks húszezres 
közösségének élete sem lehet jövőbemuta-
tó. – Ha néha észrevétlenül is, de jó ideje el-
kezdődött városunkban az a változás, mely 

hosszú évtizedekre meghatározza jövőjét, 
a régióban és az országban elfoglalt kiemelt 
helyét. Hatalmas, embert próbáló feladatok 
és változások ezek, melyeknek véghezvite-
le nem történhet meg felelős politizálás, alá-
zat és a rövid távú politikai érdekek felha-
gyása nélkül. Napjaink egyre inkább embert 
próbáló eseményei és a város előtt álló hosz-
szú távú feladatok is összefogásra, felelősség-
teljes gondolkodásra, a felelőtlen riogatás és a 
politikai haszonlesés feladására szólítanak fel 
mindannyiunkat – hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy negyvennyolc öröksége azt is 
jelenti számunkra, hogy a változás útján min-
den jó szándékú ember gondolatára, tudásá-
ra, tenni akarására szükség van. A tapasztal-
tak higgadt bölcsességére, tudására, elkötele-
ződésére. És szükség van a �atalok tudására, 
életszemléletére,  ambícióira is városunknak –  
húzta alá a polgármester.
Beszéde zárásaként azt mondta, legyünk 
büszkék 1848/49 forradalmárjaira, hőseire, 
akik 172 évvel ezelőtt példát mutattak és jö-
vőt építettek nekünk, maiaknak, hogy sza-
badságban élhessük életünket. Tegyük mind-
ezt mi is, korunk kihívásaira válaszolva a jó-
akarat, az önzetlenség az összefogás és a 
felelősségvállalás lelkületében önmagun-
kért, gyermekeinkért, unokáinkért. A békés, 
biztonságos és félelmek nélküli szabadságra 
épülő jövőnkért.           
Március 15-én Süli János, a paksi atomerőmű 
két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter és Szabó Péter, Paks polgármestere 
koszorúztak Jámbor Pál szobránál. A polgár-
mester kiemelte, hogy az emlékezés virágait 
minden paksi polgár, intézmény és civilszer-
vezet nevében helyezték el a szobornál.                                                       

Kohl Gyöngyi

Fotó: TelePaks
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Közélet

Fókuszban a kör-
nyezet a pályázaton

Több célt támogat pályázataival 
a humánpolitikai bizottság

A Gyermekeinkért 
díjra várnak javaslatot

A képviselő-testület gazdasá-
gi bizottsága pályázatot írt ki 
Pakson működő bejegyzett 
alapítványoknak, közalapítvá-
nyoknak, egyesületeknek, va-
lamint társadalmi szervezetek-
nek. A grémium a pályázattal 
támogatni kívánja többek kö-
zött a természeti értékek meg-
őrzését, gazdagítását és bemu-
tatását szolgáló, valamint a he-
lyes hulladékkezelést elősegítő 
tevékenységeket, a környezeti 

nevelést és oktatást, az ivóvíz 
minőségének javítását célzó 
szemléletformálást, az allergén 
növények irtását, a virágosí-
tást. A pályázatokat egy pél-
dányban a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal hatósági osztály mű-
szaki hatósági csoportjához 
lehet benyújtani 2020. márci-
us 27-én 12 óráig. A részletes 
pályázati kiírás és a pályázati 
adatlap a város honlapján elér-
hető.                                        -gy-

Az oktató-nevelő munkát végző 
pedagógusok és pedagógiai szak-
szolgálati tevékenységet ellátók 
munkájának elismerésére ala-
pított Gyermekeinkért kitünte-
tés idei díjazottjainak személyére 
vár javaslatokat az önkormány-
zat. Javaslatot tehet minden pak-
si lakos, paksi székhellyel rendel-
kező jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet. Az írásos ajánlásnak 
tartalmaznia kell a jelölt azon tel-

jesítményét, ami méltóvá teszi a 
kitüntetésre. A felterjesztéseket 
2020. április 14-én 16 óráig le-
het benyújtani dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyzőhöz. A kitün-
tetésben évente két személy ré-
szesülhet. A díjat hagyományo-
san a pedagógusnap alkalmából 
rendezett városi ünnepségen ad-
ják át. A kitüntetést először 1996-
ban adták át, legutóbb Ziliziné 
Petrik Klára és Nagy Márta vol-
tak a díjazottak.                      -kgy-

Négy pályázatot írt ki Paks Város Önkor-
mányzata képviselő-testületének humán-
politikai bizottsága. Három közülük bejegy-
zett alapítványoknak, közalapítványoknak, 
egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek 
szól. Az egyikkel kulturális alkotások, ese-
mények létrehozását, illetve a város kultu-
rális értékeinek, hagyományainak megőrzé-

sét, fejlesztését szolgáló tevékenységeket kí-
vánnak támogatni. A másik pályázattal az 
egészségügyi, szociális területen végzett te-
vékenységet támogatják, többek között a fo-
lyamatos és sürgősségi betegellátás színvo-
nalának és hozzáférhetőségének javítását, 
a szenvedélybetegségek megelőzését, vala-
mint a lakosság szociális és gyermekjólé-

ti alapellátási, szakellátási színvonalának ja-
vítását. A szabadidősport, i�úsági és esély-
egyenlőségi pályázattal például diák- és 
szabadidősport programok megszervezé-
sét, hátrányos helyzetűek és/vagy fogyaté-
kosok aktív részvételével megvalósuló kö-
zösségi, szabadidős programok szervezé-
sét, gyermekek és �atalok aktív részvételével 
zajló rendezvények szervezését, biztonságos 
(káros szenvedélyektől mentes, a korosztályi 
sajátosságok �gyelembevételével) szórako-
zást elősegítő programok szervezését támo-
gatják. Mindhárom pályázat esetében 2020. 
március 27. 12 óra a beérkezés határideje – a 
kiírás szerint. A részletes pályázati kiírás to-
vábbi fontos információkkal, valamint a pá-
lyázati adatlapok megtalálhatók és letölthe-
tők a paks.hu honlapról. A grémium a �atal 
szakképzett pályakezdők Pakson történő le-
telepedését támogató pályázatát is kiírta. Az 
egyszeri, pénzintézet útján felhasználható, 
vissza nem térítendő helyi támogatás lakás, 
családi ház vagy építési telek vásárlására, 
vagy lakás, családi ház építésére szól. Azok 
pályázhatnak, akik még nem töltötték be 40. 
életévüket és munkahelyük jelenleg Pakson 
van. A bizottság a bírálat során előnyben ré-
szesítheti azokat a pályázókat, akik első sa-
ját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy épí-
tenek. A pályázatok beadásának határideje 
2020. április 15. 12 óra. A részletes pályáza-
ti kiírás, valamint a pályázati adatlap a paks.
hu honlapról letölthető.                               

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció
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Kimagasló az érdeklődés 
a Paks II. Akadémia iránt

Atomerőmű

Maximálisan kihasználták a keretszámot: 
több mint száz hallgató részvételével zaj-
lik a Paks II. Atomerőmű Zrt. által kez-
deményezett Paks II. Akadémia hat hazai 
egyetemen. Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója azt mondta, 
értékelték az elmúlt félévet, és úgy döntöt-
tek, hogy növelik a hallgatói keretszámot, 
és az Óbudai Egyetemet is bevonják a kép-
zésbe.

Az alapképzésre épülő atomerőművi üze-
meltetési szakmérnök megnevezésű szak-
irányú képzést a Paks II. Zrt. hat intéz-
ménnyel – a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel (BME), a Pécsi 
Tudományegyetemmel, a Debreceni Egye-
temmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskol-
ci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egye-
temmel – együttműködésben hozta létre. 
Az intézmények a társaság anyagi támoga-

tása mellett indították a képzést, amely en-
nek köszönhetően a hallgatók számára a 
megadott keretszámig térítésmentes. Négy 
egyetemen 2019 szeptemberében indult el 
a képzés, kettőn pedig keresztféléves formá-
ban tanulhatnak a hallgatók 2020 februárjá-
tól. A tananyag összeállításában kiemelt sze-
repe volt a BME-nek. Dr. Czifrus Szabolcs, a 
Műegyetem Nukleáris Intézetének igazgató-
ja elmondta, a képzés nagyon fontos eleme 
az atomreaktorok �zikája, műszaki felépí-
tése. Reaktor�zika, termohidraulika, nuk-
leáris biztonság – mindezek oktatása 1970-
től központilag a BME-n történik, amelynek 
területén oktatóreaktor is működik. Éppen 
ezért mi vállaltuk magunkra, hogy össze-
fogjuk a képzés előkészítését, a kapcsolódó 
tanterv kidolgozását – fogalmazott Czifrus 
Szabolcs. 
A BME-n összesen harminc hallgató vesz 
részt a képzésben. Köztük Molnár Ferenc 
villamosmérnök, közgazdász is. – Már az 
első diplomamunkám témája is atomener-
gia volt még 1987-ben. Az atomerőművi 
technológia műszaki értelemben is csúcs-
technológiát képvisel, de az ellátásbizton-
ság terén is kiemelt szerepe van a klímaba-
rát atomenergiának – hangsúlyozta. Hozzá-
tette, az oktatási módszer és a felkészüléshez 
biztosított tananyag is jó, örül, hogy csatla-
kozott a képzéshez.
Magusics Pál a Pécsi Tudományegyetemen 
végzi a szakirányú továbbképzést. – Bár 3-4 
éve nagy naperőművekkel foglalkozom, 
közben �gyelem a Paks II. projektet. Úgy 
gondolom, hogy az atomenergia jelenti a 
hosszú távú befektetést a jövőbe, ezért dön-
töttem úgy, hogy ön�nanszírozásban is el-
végzem ezt a képzést – mondta. 
A nagy érdeklődésre tekintettel a Paks II. 
Zrt. bővíti a keretszámot, mondta Mittler 
István, a társaság kommunikációs igazga-
tója. – Társaságunk értékelte az elmúlt fél-
évet, és úgy döntöttünk, hogy a hat egyetem 
mellé egy hetediket, az Óbudai Egyetemet 
is bevonjuk, és növeljük a keretszámot is. 
Az évszázad hazai beruházásában jól kép-
zett szakemberekre van szükség, így a Paks 
II. Zrt. mindent megtesz azért, hogy jelenle-
gi és leendő munkatársai magas színvonalú 
képzéseken bővíthessék tudásukat – össze-
gezte Mittler István.                

 (X)

Dr. Czifrus Szabolcs, a BME egyetemi docense reaktorüzemtant oktat

Fotó: Paks II. Zrt.
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Óvodába hívogató
Bemutatkoznak az óvodák



Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézmény
A Paksi Benedek Elek Óvodát 
alkotó tagóvodák közösen meg-
határozott nevelési elvek szerint 
végzik munkájukat. Azt szeret-
nénk, hogy a ránk bízott gyer-
mekek egészséges, kiegyensú-
lyozott felnőttekké váljanak, 
akik társaikkal, felnőttekkel ér-
tékes kapcsolatot tudnak ki-
alakítani, harmóniában élnek 
az őket körülvevő természet-
tel, fogékonyak a művészetekre, 
és igényük a mindennapos, ak-
tív mozgás. A család és az óvo-
da szoros együttműködésére tö-
rekszünk. Széles körű hazai és 
nemzetközi szakmai kapcso-
lataink nevelőmunkánk folya-
matos fejlesztését segítik. Cí-
münk: 7030 Paks, I�úság út 1/b, 
tel.: 75/830-407. Honlapunk: 
benedekelekovi.paks.hu, ema-
il: benedekelek@paks.hu. Az in-
tézményvezető Bosnyák Zoltán-
né, az általános vezetőhelyettes 
Mattern Edit.
Székhelyóvodánk a Mesevár a 
lakótelepen, az ASE sportpá-

lyával szemben található. A hat 
csoportban esztétikus környezet 
és családias légkör fogadja a ki-
csiket. Minden csoportnak saját 
udvara, homokozója van, moz-
gásfejlesztő játékokkal. A hatal-
mas udvarunkon további füves 
területek, dombok kínálnak le-
hetőséget a gyermekek mozgás-

igényének kielégítésére. Nevelé-
si programunk: „Óvodai nevelés 
játékkal, mesével Mesevár mód-
ra”. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
játékra, mint a gyermek legfon-
tosabb tevékenységére, hiszen a 
játékon keresztül fedezi fel a vi-
lágot, és létfeltétele az egészsé-
ges fejlődésnek. A mese szere-

pére, ami ott van a mindennap-
jainkban, tanulás és szórakozás, 
egymásra hangolódás. A mese 
az anyanyelv zenéje és észjárása. 
A mozgásfejlesztésre, ami kiegé-
szül sok szabad mozgáslehető-
séggel az udvaron és szervezet-
ten a sportcsarnokban, uszodá-
ban, jégpályán. Amit kínálunk: 
logopédia, diszlexiaprevenció, 
tanulási nehézségek megelőzé-
sét szolgáló játékos foglalkozá-
sok, zeneóvoda, zenei képessé-
gek fejlesztése, tehetséggondo-
zás, színházlátogatás, képtári 
foglalkozások, labdás testneve-
lés a sportcsarnokban hetente, 
valamint úszástanítás, korcso-
lyázás, hittan. A gyermekek ne-
velését magasan képzett, nagy 
szakmai gyakorlattal rendelke-
ző pedagógusok segítségével vé-
gezzük, akik gyógytestnevelő, 
úszásoktató, fejlesztőpedagógus 
végzettséggel is rendelkező óvó-
nők. Nyílt napra várjuk a szülő-
ket gyermekeikkel 2020. április 
20-án 16-tól 18 óráig.

Fotó: Babai István

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Szülők!
Az a kisgyermek, aki 2020. augusztus 31-
ig betölti a harmadik életévét, óvodaköte-
les korú, a jogszabályi kötelezettségnek ele-
get téve a 2020/2021-es nevelési évre be kell 
íratni óvodába. Paks Város Önkormányza-
ta az általa fenntartott Paksi Benedek Elek 

Óvoda (7030 Paks, I�úság útja 4.) és a Pak-
si Napsugár Óvoda (7030 Paks, Vörösmar-
ty utca 7–11.) székhelyén várja a Paks vá-
ros közigazgatási területén lakóhellyel ren-
delkező leendő óvodások gondviselőit 2020. 
április 27–én, 28-án 7.30 és 17 óra között a 
beíratásra.

A jogviszony létesítésével összefüggő el-
járásról a kitűzött időpont előtt harminc 
nappal hirdetményben tájékozódhatnak az 
érintettek, mely megtalálható lesz az intéz-
ményekben, a helyi médiumokban, vala-
mint Paks város honlapján (www.paks.hu).
Szeretnénk �gyelmükbe ajánlani a követ-
kező összeállítást, melyben megismerhetik 
a városi óvodák székhely-, illetve tagintéz-
ményeit, az „életképek” kapcsán pedig rö-
vid bepillantást nyerhetnek a mindennapi 
életükbe. A bemutatkozásban helyet kapnak 
a városban működő nem önkormányza-
ti fenntartású intézmények is, hogy az érin-
tett szülők teljes képet kaphassanak a lehe-
tőségekről.
Városunk minden intézményében közös az 
akarat, hogy az Önök gyermekeinek óvodai 
beilleszkedése zavartalan legyen.
Az óvodai beíratással kapcsolatos feladato-
kat jegyzői hatáskörben a Polgármesteri Hi-
vatal intézményfenntartó csoportja végzi, 
bármilyen szülői kérdéssel forduljanak biza-
lommal a csoport munkatársaihoz, Debre-
ceniné Polgár Eszter csoportvezetőhöz (tel.: 
75/500-559) és Kerepesiné Huber Ágnes 
köznevelési és kulturális referenshez (tel.: 
75/500-555).

Fotó: Babai István/archív

Óvodába hívogató



Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda
Óvodánkat könnyen megköze-
líthető helyen, a Kishegyi úton, a 
lakótelep és a tájvédelmi körzet 
ölelésében, minden mozgás- és 
kulturális tevékenységhez ideá-
lis környezetben találják. Óvo-
dánk a művészetek segítségével 
alakítja ki és mélyíti el a gyer-
mekekben azokat a pozitív ér-
zelmeket, melyek egész életük-
ben az egészséges emberi kötő-
désekhez szükségesek. A zene és 
az alkotás jótékony hatása köz-
tudott, a művészetek valameny-
nyi eszközét felhasználjuk ah-
hoz, hogy a „kishegyisek” 6-7 
éves korukra meséhez, zenéhez, 
alkotó tevékenységekhez erő-
sen kötődő, élményekkel teli, 
önálló, nyugodt, érzelmileg fej-
lett gyermekek legyenek. A Kis-
hegyiben a művészeti ágaknak 
előre kialakított terekben, ön-
állóan alkothatnak az óvodá-
sok. A gyermekhez közel álló, 
jól érthető, értékes művészi tar-
talmat választunk, sokat merí-
tünk klasszikus művekből, nép-

hagyományaink „tiszta forrásá-
ból”. Tevékenységeinket más-más 
művészeti terület köré fűzzük. A 
mese azonban átszövi egész óvo-
dai életünket. Minden nap több-
ször mesélünk, mert ezzel hatunk 
legjobban a gyermekekre. Élmé-
nyeiket változatos módszerekkel 
fel is dolgozzuk. Vegyes csoport-

jainkban mindenki megtapasz-
talhatja, a saját ütemében elér-
heti, megélheti, hogy nagynak 
és ügyesnek lenni jó. Figyelünk 
arra, hogy a tehetséges gyerme-
kek tovább szárnyalhassanak, 
a valamiben elmaradók felfej-
lődhessenek. Nyitott óvoda va-
gyunk. Gyakran a családokkal 

közösen ünnepelünk. (Libanap, 
mézeskalács-díszítés, karácso-
nyi gyertyagyújtás, népihang-
szer-készítés, farsang, az édes-
anyák köszöntése, szülőkkel kö-
zös kirándulások, gyermekek 
hete, nagyok búcsúja.) 
A hat csoport azonos életko-
rú gyermekei közös eseménye-
ken vesznek részt: labdás testne-
velés, Bozsik-program, vízhez 
szoktatás, zeneiskolai koncer-
tek, képtár és múzeumi progra-
mok. Speciálisan képzett óvoda-
pedagógusaink tehetségműhe-
lyeket vezetnek: Mester Morzsa 
Vizuális Tehetségműhely, Csiri-
Biri társulat drámajátéka, Pergő-
forgó gyermektánc, „Hangpan-
csi” (hangfürdő gyermekeknek), 
ingyenes külön foglalkozásain-
kat is végzik. Óvodánkban sa-
ját gyógypedagógusunk fejlesz-
ti gyermekeinket, emellett logo-
pédiára, gyógytestnevelésre és 
hitoktatásra van lehetőség. Nyílt 
nap 2020. április 8-án 16 órakor 
lesz.

Hetven éve működő óvo-
dánk a Tolnai úton várja a leen-
dő óvodásait, öt csoportban. A 
Hétszínvirág nevet 2001 óta vi-
seli. A virág a természetszerete-
tünket jelképezi, a sok szín a vál-
tozatosságot és a gyermekkorra 
oly jellemző fantáziagazdagságot, 
mesebeliséget. Intézményünkben 
tudatos és tervszerű pedagógiai 
munka folyik. Meg-megújuló, ut-
cazajtól védett udvarunk a gyer-
mekek önfeledt játékhoz és moz-
gásigényük kielégítéséhez, vala-
mint kiskertgondozáshoz kínál 
változatos lehetőségeket. Helyi 
pedagógiai programunkat „Kör-
nyezeti nevelés Freinet elemek-
kel” címmel írtuk meg. Ebben 
olyan célokat és feladatokat fogal-
maztunk meg, melyek a környe-
zeti nevelést állítják középpont-
ba játékos, tevékenységközpontú, 
készség- és képességfejlesztő, élet- 
és természetközeli pedagógián, a 

természetpedagógián keresztül. 
A természet iránti pozitív atti-
tűdök alakítását segíti a zöldszí-
ves �lozó�a, megismerését szol-
gálja a „Madarász-ovi” program, 
illetve a vizsgálódásokhoz, kísér-

letezésekhez kialakított, úgyne-
vezett természetbúvár-szoba és 
az udvaron kialakított környeze-
ti nevelési tanösvény. A búcsúzó 
gyerekeknek zöldszíves tábort, 
erdei óvodát szervezünk. Óvo-

dánk tornaszobával rendelkezik. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy a családi és az óvodai ne-
velés egymásra épüljön, és en-
nek eredményeként alakuljon, 
fejlődjön a gyermekek szemé-
lyisége. Karácsony előtt adventi 
munkadé-lutánt tartunk, ahol a 
szülők és a gyermekek együtt te-
vékenykedhetnek az óvónőkkel. 
A tehetségesnek látszó, és a rész-
képességeiben lemaradó gyer-
mekekre külön �gyelünk. Alap-
tevékenységen kívüli, fejlesztő 
hatású, személyiségfejlesztő te-
vékenységek: logopédia, gyógy-
testnevelés, diszlexiaprevenció, 
gyermeknéptánc, vízhez szok-
tatás, hitoktatás, tehetségmű-
hely, labdás testnevelés. Tele-
fonszámunk: 06 20/883-0154. A 
tagóvodavezető Jantnerné Oláh 
Ilona. Nyílt napunk 2020. április 
23-án 16 órától lesz, ahova a szü-
lőket és gyermekeiket is várjuk.

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István

Óvodába hívogató



Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézmény

Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda
Óvodánk a Pakstól 5 km-re fek-
vő Dunakömlőd (Pakshoz tar-
tozó település 1300 lakossal) 
központjában található. Jelen-
leg két csoportban folyik a ne-
velőmunka. A népi hagyomá-
nyok ápolása különösen fontos 
számunkra, hiszen a település-
részen élők is ebben a szemlé-
letben élnek. Programunkba a 
népi kultúra azon elemeit épí-
tettük be, amelyek igazodnak 
a gyermekek életkori, fejlődé-
si sajátosságaihoz, és minden-
napi életüket gazdagítják. Köl-
csönösségen, pozitív megerősí-
téseken alapuló bizalmi légkör 
kialakítására törekszünk, amit 
a nyitottság, a tolerancia, az el-
kötelezett konstruktív feszült-
ségkezelés jellemez. Kisgyer-
mekkorban a cselekvéssel szer-
zett tapasztalatok, érzelemdús 
élmények hatnak a felnövekvő 
egyén cselekedeteire. Ismere-
tei bővülésével később érti meg, 

dolgozza fel azt, amit kapott, és 
közben van hova visszakapcsol-
ni azokat. Erkölcsi, esztétikai ér-
tékrendszere kialakul, a szük-
ségletek további cselekvésekre 
késztetik. Fontos a pedagógus 
tudatos értékközvetítő szere-

pe, tevékenysége, amit a gyer-
mekek folyamatos és di�erenci-
ált visszajelzéseire is alapozunk. 
Egy családias légkörű, harmoni-
kus, rugalmas életrend alkalmas 
arra, hogy a hagyományőrzést 
az óvodai nevelés keretein be-

lül folytassa. Küldetésünk fon-
tos eleme az „ünnepelni tudás” 
képességének alakítása, a nép-
hagyomány-ápolás, a természet 
és a társak szeretetére nevelés. A 
gyermekek örömmel vegyenek 
részt a jeles napokat megelő-
ző közös készülődésekben, szá-
mukra az ünnepnap várva várt 
nap. A jeles napokhoz kapcso-
lódó közös élmények mély ér-
zelmi nyomot hagynak. Átélik 
az ünnepnapok „másságát”, a 
belsőséges összetartozás élmé-
nyét. Ezek az élmények hatnak 
a családok szemléletmódjára, 
az óvoda megteremti a csalá-
dokkal való együttműködés sa-
játos formáit. Az óvodai nevelé-
sünkben a néphagyományőrzés 
folyamatosságát a mindenna-
pok hagyományőrző tevékeny-
ségei és a jeles napok tevékeny-
ségei adják. Nyílt nap 2020. áp-
rilis 8-án 9.30-tól 11.30-ig és 
15.30-tól 16.30-ig lesz.

A Paksi Napsugár Óvoda Szék-
helyóvodája az óvárosban, nyu-
godt, forgalommentes helyen, 
mégis a központban várja a gyer-
mekeket. Zajtól, széltől védett, 21. 
századi színvonalon felújított tá-
gas udvarunkban praktikus fajá-
tékok, fedett teraszok, homoko-
zók nyújtanak lehetőséget a gyer-
mekek örömteli játékához. Az 
óvoda négy csoporttal működik, 
a csoportszobák modern és esz-
tétikus eszközökkel felszereltek, 
barátságos légkör fogadja a gyer-
mekeket vegyes életkorú csopor-
tokban. A korszerűen felszerelt 
tornaszoba változatos mozgásra 
ad lehetőséget, ez hozzájárul óvo-
dásaink egészséges testi fejlődésé-
hez. Az óvoda „Színesen, hatéko-
nyan a művészetek eszközeivel” 
elnevezésű pedagógiai program-
jában a gyermek legalapvetőbb te-
vékenysége a játék mellett, a mű-
vészeti nevelést tekintjük kiemelt 
feladatunknak, valamint egyik 
csoportunkban a német nemze-

tiségi nevelés kap hangsúlyos sze-
repet. Lehetőséget biztosítunk a 
német nemzetiséghez tartozó és 
a nyelv iránt érdeklődő családok 
gyermekeinek is kultúrájuk, ha-
gyományaik ápolására. A mű-
vészeti nevelésnek az óvodában 
esélyteremtő, kiegyenlítő szere-

pe is van, hiszen az élménypeda-
gógia eszköztárával sok gyermek-
nek biztosít feltételeket a képessé-
gek, a tehetség kibontakozásához, 
hogy a semmivel nem pótolható, 
személyiséget gazdagító tapasz-
talat élményét vigyék magukkal, 
életre szólóan. Alkalmat terem-

tünk az óvodában egy-egy szemé-
lyes találkozóra zenészekkel, me-
sélőkkel, írókkal, költőkkel, ezzel 
is közelebb hozzuk a gyermekek-
hez a művészetet. A művésze-
tekkel kapcsolatos világnapokat 
(mese, zene, költészet) megünne-
peljük. A művészet közvetítésére 
a város által kínált lehetőségeket is 
igénybe vesszük. A tehetségmű-
helyekben részt vevő gyermeke-
ket rendszeresen elvisszük a he-
lyi kiállításokra, képtárba, városi 
múzeumba, a városi könyvtár-
ba és a művelődési központba. 
Alkalmazkodunk a gyermekek 
egyéni sajátosságaihoz, biztosít-
va az őket megillető jogokat és az 
egyenlő hozzáférés lehetőségét. 
Figyelembe vesszük a gyermekek 
megváltozott társadalmi körül-
ményeit, az innovatív fejlődést, a 
család megváltozott szerkezetét és 
életrendjét, továbbá a kiemelt �-
gyelmet igénylő gyermekek igé-
nyeit. Nyílt nap 2020. április 23-
án 15.30-tól 17.30-ig lesz.

Fotó: Babai István
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Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvoda

Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvoda
Tagóvodánk Paks város óvárosi, 
kertvárosi részében, csendes, for-
galommentes utcában találha-
tó. Tágas udvarunkban változa-
tos mozgáslehetőségeket kínáló 
játékeszközök, két fedett homo-
kozó várja az örökmozgó kicsi-
ket. Az első, térköves udvarun-
kon lehetőség nyílik a kerékpáro-
zásra, rollerezésre, motorozásra, 
aszfaltrajzra, a közlekedési sza-
bályok megismerésére, gyakorlá-
sára. Tornaszobával is rendelke-
zünk, amely gazdag felszereltsé-
gével sokféle mozgáslehetőséget 
kínál. Óvodánkban három cso-
port működik. Csoportszobá-
ink családias hangulatúak. Ezt 
tükrözik a bútorok, berendezé-
si tárgyak, dekorációk, minőségi 
és fejlesztő játékaink. A helyi pe-
dagógiai programunk: „Tapasz-
talatszerzésen alapuló ismeret-
nyújtás a tevékenységközpon-
tú óvodai nevelés eszközeivel”. 
Az óvoda helyi sajátosságai le-

hetővé teszik a tapasztalatszerzés 
széles körét. Kiindulási vonala a 
környezet tevékeny megismeré-
sére, megszerettetésére és védel-
mére való nevelés. Programunk 
egyediségét adja, hogy a termé-
szeti környezetre �gyelve, a jeles 

napok számbavételével tervez-
zük mindennapjainkat. Célunk 
a közvetlen és tágabb környezet 
felfedeztetése során a gyerme-
kek pozitív érzelmi viszonyának 
kialakítása a természeti, embe-
ri-tárgyi világ értékei iránt, hogy 

megtalálják helyüket a környe-
zetben, az őket körülvevő világ-
ban. Folyamatos napirendünk 
lehetővé teszi, hogy a gyerekek 
kedvük és érdeklődésük szerint 
választhassanak különböző tevé-
kenységek között. Tevékenysége-
ink szervezésénél komplexitásra 
törekszünk, az ismereteket nem 
elszigetelten, hanem összefüggé-
seiben, kölcsönhatásaiban sajá-
títják el a gyermekek, úgy, ahogy 
az a valóságban előfordul. „Vala-
minek a megtanulásához a leg-
egyszerűbb út, hogy magad fe-
dezd fel.” Óvodánk ars poeticája, 
hogy tartalmas, örömteli óvo-
dás életet biztosítsunk gyerme-
keinknek, és a családdal együtt-
működve a világra rácsodálkozni 
tudó, harmonikus személyiséget 
neveljünk. Fontos számunkra, 
hogy megalapozzuk a gyerme-
kek tanuláshoz szükséges készsé-
geit, képességeit. Nyílt nap 2020. 
április 2-án 10-től, 11.30-ig lesz.

A Malomhegyen, a Gárdonyi ki-
látó szomszédságában Duná-
ra néző panoráma fogadja óvo-
dánkban a gyermekeket. A 2800 
m2-es udvarunkon hét fajta fa 
és különböző növények találha-
tók, melyek számtalan felfedez-
ni valót, kincset rejtenek óvodá-
saink számára minden évszak-
ban. Szinteltolásos, korszerűen 
felújított udvarrészünk kiváló le-
hetőséget nyújt a gyermeki felfe-
dezésre, rácsodálkozásra, megta-
pasztalásra, sokoldalú mozgás-
fejlesztésre, illetve a tudatosan 
megtervezett pedagógiai mun-
ka megvalósítására. Családias 
hangulatú óvodánk három ve-
gyes életkorú csoportban biz-
tosítja a gyermekek harmoni-
kus fejlődését, tartalmas, élmé-
nyekben gazdag mindennapjait. 
Egyik csoportunkban – szakkép-
zett óvodapedagógusokkal – né-
met nemzetiségi nevelés folyik. 
Ebben a csoportban a gyerme-
kek életkorához alkalmazkodva 

játékos formában ismerkedhet-
nek a német nemzetiség kultú-
rájával, nyelvével, hagyománya-
ival. Csoportszobáink világosak, 
tágasak, esztétikusan, célszerű-
en a gyermekek igényeihez iga-
zodva lettek berendezve. Mind-
három csoporthoz saját öltöző, 

korszerű mosdó, illetve udva-
ri fedett terasz tartozik, így idő-
járástól függetlenül tudjuk bizto-
sítani a szabad levegőn való tar-
tózkodást, mozgást. Óvodánk 
saját arculata a „Mozgásfejlesz-
téssel az egészséges életmódért”. 
Ennek kialakításánál �gyelem-

be vettük a helyi adottságokat, 
lehetőségeket, pl.: nagy, szintel-
tolásos zöld udvar, saját torna-
szoba, megfelelő mozgásos esz-
közök, mozgáskotta gyakorlata, 
mindennapos gyümölcs-zöldség 
biztosítása, pedagógusok vég-
zettsége, érdeklődési köre. Vall-
juk, hogy minden mozgásos te-
vékenység a kisgyermek számára 
a világ megismerésének forrása 
és színtere, egészséges fejlődésé-
nek alapja. Erre építkezik óvodai 
nevelésünk. Kiemelt fontossá-
gú nevelőmunkánkban a mozgás 
megszerettetése, a mozgásigény 
kielégítése, a természetes moz-
gáskedv fenntartása, a mozgásta-
pasztalatok bővítése, minél több 
gyakorlási lehetőség biztosításá-
val a testi képességek fejlesztése. 
Igyekszünk kihasználni a moz-
gásban lévő fejlesztési lehetősé-
geket, valamint minél többolda-
lú élményt biztosítani. Nyílt nap 
2020. április 21-én 9-től 11.30-ig 
és 15.30-tól 17.00-ig lesz.
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Aranyhal Waldorf Óvoda

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda

Az Aranyhal Waldorf Óvoda 
2015. szeptember 1-jén kezd-
te meg működését egy csoport-
tal Dunakömlődön. A csoport a 
Waldorf pedagógiának megfele-
lően vegyes életkorú – hiszen ez 
áll a legközelebb egy család vagy 
közösség mindennapi életéhez. 
„Csináld utánam”, avagy utánzás 
és tanulás: A 0-7 éves korosztály-
ban a gyerekek mindent utánzás 
alapján tanulnak: beszédet, moz-
gást, gondolkodást, érzések kifeje-
zését. A gyerekek mindent elrak-
tároznak. A felnőtteknek kell „vá-
logatniuk”, átgondolniuk, hogy 
mit szeretnének a gyerekeknek 
tanítani. Ezért fontos, hogy óvo-
dánkban a gyerekek között tevé-
kenykedő felnőttek utánozható 
mintát nyújtsanak. Nem a beszé-
den, az utasításon van a hangsúly, 
hanem a tevékenységeken, illetve 
a cselekvés minőségén. 
„Meghódítom a csillagos eget”, 
avagy biztonság és felfedezés: A 
gyerekeknek alapvető igényük 

van a biztonságra. Kisbabakoruk-
ban az édesanyjuk ölelése nyug-
tatja meg őket. A tudat, hogy biz-
tonságban vannak, kalandozásra, 
felfedezésre készteti őket. Óvo-
dánkban határozott keretek van-
nak, melyeken belül a gyerekek 
szabadon mozoghatnak. Maguk 

dönthetik el, mivel játszanak, ho-
gyan másszanak fel a fára. Az egy-
értelmű és egyszerű szabályok 
azért vannak, hogy ezeket a ke-
reteket szolgálják. A pedagógus 
feladata nyugodt, harmonikus és 
biztonságos légkör megteremtése, 
melyben a gyerekek szabadon ki-

próbálhatják saját határaikat, aka-
ratukat, kifejezhetik érzelmeiket, 
megtanulhatják a közösségi élet 
működését. A játékban nincs di-
rekt irányítás, saját fantáziájuk, 
képzeletük szabhat csak határt.
„Ma csütörtök van, akkor sü-
tünk”, avagy ritmus és kiszámít-
hatóság: Az óvoda napjai, hetei 
előre meghatározott ritmusban 
zajlanak, mivel az állandóság és 
a követhetőség nagyon fontos e 
korosztály számára. A hét min-
den napjának van egy saját gabo-
nája, melyből a tízórai készül, van 
saját tevékenysége, pl. festés, sü-
tés, gyurmázás. Minden nap azo-
nos ritmusban zajlik. A gyerekek 
pár hét elteltével pontosan tudják, 
hogy milyen tevékenység követ-
kezik, és hogyan készüljenek fel 
rá. Utasítások nélkül tudják, hogy 
mikor kell rendet rakni, kezet 
mosni, vagy éppen kötényt köt-
ni. A gyerekek nyugalmat lelnek a 
ritmikusságban, ami biztonságot 
ad számukra.

A 2019. szeptember 1-jén két cso-
porttal indult óvodánk Paks köz-
pontjában található. A műemlék-
védelem alatt álló patinás épület 
az elmúlt évben teljesen megújult, 
a régi stíluselemeket meghagy-
va, Paks jellegzetességeit kiemel-
ve, modern belső terek várják a 
hozzánk csatlakozó gyermeke-
ket. Az óvoda felszereltsége kivá-
ló, az eszközállomány segítségé-
vel minden irányú fejlesztés biz-
tosított. A gondosan megtervezett 
udvar mozgásfejlesztő eszközei 
esztétikusak, fejlesztő hatásúak, 
melyek aktív mozgásra késztetik 
a gyermekeket. A tornaterem is 
jól felszerelt, biztosított a minden-
napi frissítő mozgás, a heti moz-
gásos foglalkozás. Intézményünk-
ben arra köteleztük el magunkat, 
hogy a keresztény nevelést bizto-
sítva a gyermekek személyiségje-

gyeit minél hatékonyabban bon-
takoztassuk ki. Célunk, hogy 
minden kisgyermek megkapja a 
fejlődéséhez szükséges segítséget 

tehetségének feltárásához, hátrá-
nyának leküzdéséhez. 2020 szept-
emberétől körzethatár nélkül, 
kis, középső és vegyes csoportba 

várjuk a gyermekeket. Amit kí-
nálunk: szeretetteljes, sokféle él-
ménnyel tarkított, kiegyensúlyo-
zott mindennapok, játékos hitre 
nevelés, mozgásfejlesztés, alapozó 
terápia, néptánc, kézműves, drá-
majáték foglalkozás, logopédia, 
fejlesztő foglalkozás. Nyílt napja-
ink: Óvodai tájékoztató szülők-
nek 2020. március 31-én 16.30-
kor, Óvodába hívogató játékos 
ismerkedő április 16-án 15.30-
tól 17 óráig. Helyszín: Paks, Kos-
suth L. u. 2., parkolási lehetőség: 
Paks, Kossuth L. u. 6. A beirat-
kozás időpontja: 2020. április 20-
21-én 8-tól 16 óráig. Az óvoda 
telefonszáma: 06-30/481-77-25. 
Fenntartónk a Magyar Katolikus 
Egyház, Pécsi Egyházmegye. Az 
intézmény igazgatója Koósz Ro-
land, a tagóvoda vezetője Heszné 
Rauth Ildikó. 

Fotó: az óvoda felvétele

Fotó: Babai István

Óvodába hívogató



Fotók: Babai István



Fotó: az óvoda felvétele



Portré

Jó napot, mi újság?

Feilné Jantner Erika
– Gyermekkorom óta imádom a kutyákat. 
Rendre hazacipeltem az utcán kóborló négy-
lábúakat, de mivel panellakásban laktunk, 
nem tarthattam kutyát. Álmomban sem gon-
doltam, hogy egyszer majd három is lesz egy-
szerre, sőt a munkám fókuszában majd gaz-
dik és kutyusaik állnak, de így történt – mond-
ja Feilné Jantner Erika mestertréner. Pakson 
járt általános iskolába, majd fodrásznak ta-
nult. Megpróbált vállalkozóként boldogulni, 
de nem sikerült saját üzletet nyitnia, így más 
úton ment tovább, éveken át a kereskedelem-
ben dolgozott. Később – ekkor már feleség és 
édesanya volt – leérettségizett, és elgondolko-
dott azon, hogyan tovább. Mondhatjuk, hogy 
végül a kutyáik iránti szeretete jelölte ki számá-
ra az utat. Akkoriban költöztek panelból csa-
ládi házba, ahol már bőven volt hely ahhoz, 
hogy Lizi kutyájuk mellett legyen még egy. 
Meg is érkezett az újabb családtag, Sunny, egy 
németjuhász kutya, akit először Erika próbált 
tanítgatni, ám mivel úgy érezte, hogy elvész 
a kutyák tanításáról szóló információáradat-
ban, illetve nem tudta, melyik mennyire meg-
bízható, úgy döntött, hogy elvégez egy képzést. 
– Dömötör Júlia kutyaoktatóét választottam, 
aki a Láthatatlan Póráz Módszer és Program 

kidolgozója – mesélte Erika. Az alapképzést 
2017-ben végezte el, majd 2019-ben egy fok-
kal feljebb lépett: mestertréner lett. Elmondta, 
hogy a képzés során más szemüvegen keresz-
tül kezdte látni a gazdi-kutya kapcsolatot. – Az 
a lényeg, hogy nem elég a kutya boldogságá-
hoz, kiegyensúlyozottságához csupán az, ha 
úgy szereti a gazdája, ahogy ő azt jónak gon-
dolja, hanem úgy kell szeretnie, ahogy az a ku-
tyus számára is jó. Ehhez ismernie kell a való-
di igényeit, érteni a kommunikációját, ahogy 
kedvencének is ismernie, értenie kell az övét. 
Mindez csak kölcsönös tiszteleten és bizalmon 
alapuló gazdi-kutyus kapcsolatban valósulhat 
meg. Ebben tudok mestertrénerként segíteni, 
és azt tapasztalom, hogy egyre többen nyitot-
tak erre a szemléletre a paksi kutyás társada-
lomban – emelte ki Erika, hozzátéve, nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy minden kutyus 
külön személyiség. – A családommal ezt nap 
mint nap tapasztaljuk Lizi és Sunny, no meg 
Deny révén, aki tavaly december 24-én ér-
kezett hozzánk, most hét hónapos és szorgos 
„diák”. Nem sokkal az után lett az életünk ré-
sze, hogy elvesztettük Masni kutyánkat, aki 
betegen született, az interneten �gyeltünk fel 
rá, és örökbe fogadtuk – mondta Erika. Arról 

is mesélt, hogy az alapképzés után megkeres-
te néhány kutyás ismerősét „gyakorolni”, majd 
egy idő után már őt keresték a gazdik. Most 
már csak ezzel foglalkozik, tavasszal és ősszel 
indít különböző kis létszámú csoportos képzé-
seket, illetve folyamatosan tart egyéni trénin-
geket. Azt mondja, hogy nem szeretne kutya-
iskolát nyitni, a jelenlegi forma tökéletesen il-
leszkedik az általa alkalmazott módszerhez. 
Megszervezte az első Kutyásoknak kutyákról 
című előadást, amelyet szinte automatikusan 
újabb követett a kulturális központban, és sze-
retné majd folytatni, mert a visszajelzések azt 
mutatják, hogy van rá igény. – Még kezdő tré-
ner voltam, amikor megkeresett egy ismerős 
hölgy azzal, hogy rendkívül félős a kutyusa, és 
én vagyok az utolsó reménye. Biztattam, hogy 
jöjjenek el az alaptanfolyamra, amitől eleinte 
ódzkodott – nemigen járt társaságba –, de vé-
gül beadta a derekát, és a végére mindketten 
sokkal nyitottabbak lettek. Amikor a tanfo-
lyam végén átadtam neki a tanúsítványt, köny-
nyes szemmel mondott köszönetet – idézte fel 
Erika egy kedves emlékét. Kiemelte: Megta-
láltam az utamat, nem szeretnék letérni róla, 
nem keresek újat.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Kultúrmorzsák
Teljes feltöltődést adott a Pozitív nap (nemcsak) nőknek

– Minden résztvevő, szolgáltató a színe-ja-
vát adja annak, amivel foglalkozik, az elő-
adások feltöltik a nők lelkét, megszépül-

hetnek nemcsak belsőleg, hanem külsőleg 
is – foglalta össze Tibai Eszter főszervező a 
kilencedik alkalommal megrendezett Pozitív 

nap lényegét. A nem csak nőknek, de nőkről 
szóló programot a Csengey Dénes Kulturális 
Központtal közösen tartották. A rendezvény 
a Csillag Show-Tánc Egyesület műsorával 
kezdődött. Tibai Eszter most is szolgált új-
donságokkal, visszatérők mellett új kiállító-
kat, szolgáltatókat is megnyert a program-
nak. Csé�alvay Gábor arról tartott előadást, 
hogyan küzdjünk meg önmagunkért, Laka-
tos Mónika a Szakrális Magyarország társa-
dalmi szerveződés küldetéséről beszélt, Far-
kas Erika arra adott tanácsot, hogyan éljük 
túl anyáinkat. Hallhattak az érdeklődők a jó-
tékony csokiról, itt volt Magyarország legna-
gyobb fűszeráruházának tulajdonosnője, ék-
szerek, parfümök között válogathattak a höl-
gyek. Az előadások, terápiák, ökozsákvarrás, 
energiamasszázs, sminkelés és szellemsebé-
szet kipróbálása mellett hajat is fonathattak a 
vendégek, volt hangtálterápia, jógabemutató 
és tombolasorsolás. A programot Redenczki 
Marcsi humorista műsora, valamint az Apro-
pó Színjátszók előadása zárta.             Sólya E.

Fotó: TelePaks

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula

Az 1800-as évek báljainak 
hangulatát idézték fel márci-
us első hetében a Paksi Városi 
Múzeum munkatársai a Ba-
logh Antal Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium középis-
kolás korú tanulóival, a Szabad 
egy tánczra? című foglalkozá-
son. Bozsokiné Berta Orsolya 
és Sáfrány Szilvia múzeumpe-
dagógusok korhű ruhába öl-

tözve, �lmrészletekkel színe-
sített előadást tartottak a diá-
koknak, akik megtudhatták, 
mi a táncrend, kik voltak az 
elsőbálozók, mit jelentett, ha 
valaki petrezselymet árult, mit 
illett és mit nem volt szabad 
az empire kor báljaiban. Vé-
gül egyet maguk is kipróbál-
hattak az egykori táncok kö-
zül.                                    -emma-

Március 10. a beporzók nap-
ja, olyan természetvédelmi 
nap, melynek célja, hogy fel-
hívja a �gyelmet a rovarvilág-
ra, és a beporzókat fenyege-
tő helyzetre. Idén a Paksi Vá-
rosi Múzeum is csatlakozott a 
kezdeményezéshez, általános 
iskolás csoportoknak kínáltak 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat. A program keretében 

megtudhatták a gyerekek, ho-
gyan vigyázhatnak a méhek-
re méhecskeszálló készítésé-
vel, növények ültetésével, és 
arról is hallhattak, hogy nem 
lenne zöldség, gyümölcs, sőt 
még csokoládé sem beporzók 
nélkül. A gyerekek méhecske 
szerepbe bújhattak, virágport 
gyűjthettek. A jutalmuk mézes 
tea volt.                                          -se-

Báli hangulat a múzeumban A méhekről tanultak 
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Az eltűnt városkép nyomában
Mozaik

Az 1920-30-as években országszerte sok em-
lékművet avattak, amelyekkel az első világ-
háború áldozatairól emlékeztek meg. A mű-
emlékek a díszes szoborcsoporttól az egysze-
rű emléktábláig bármilyen formát ölthettek, 
a szabályozás szerint a „hazaszeretet oltá-
rának” funkcióját betöltve. Kevesen tudják, 
hogy a korabeli híradások szerint a világhá-
ború első áldozata paksi volt. A hadüzenet 
másnapján, 1914. július 29-én Gremsperger 
Mihály (1857–1914), a Dunagőzhajózási 
Társaság Alkotmány nevű gőzhajójának kor-
mányosa szerb tűz által esett el. A temeté-
séről országos lapok is megemlékeztek: „A 
kormányost, aki az Alkotmány nevű gőzö-
sön hősi haIált halt, szülőföldjére, Paksra vit-
ték, hogy ott eltemessék. Holttestét a Millen-
nium szállította a Dunamenti városba. Paks 
egész lakossága és valamennyi hivatalos tes-
tülete várta a halottat szállító hajót, ame-
lyet tizenkilenc uszályhajó népe kísért. A vá-
ros zenekara, mikor a halottat a partra szállí-
tották, a Himnuszt játszotta, majd a dalárda 
énekelt. A Dunagőzhajózási Társaság nevé-
ben Gaupp József paksi állomásfőnök szép be-
szédben búcsúztatta el a hajósok hősét.” (Világ, 
1914.08.13., 10.o.) A következő év tavaszán a 
császári és királyi balkánhaderő parancsnok-
sága a hősi halált halt kormányosnak posztu-
musz adományozott első osztályú ezüst vitéz-
ségi érmet, melyet édesanyja, Gremspergerné 

Rozália vett át 200 korona tiszteletadomány-
nyal. (Pécsi Napló, 1915.04.03., 4.o.) A Paks 
melletti – akkor még önálló településen – 
Dunakömlődön már 1923-ban állítottak em-
léket a nagy háborúban elesett hősi halottak 
tiszteletére. Megtalálható a kömlődi Béke ut-
cában, a katolikus templom kertjében, alko-
tója Weichinger Károly építész. A műemlék 
alapja egy szarkofág, amelynek tetején egy 
díszpárnán honvédsapka és puska áll, olda-
láról a névsort tartalmazó márványtáblá-
kat az ’50-es években eltávolították. Mindad-
dig Pakson csak az 1919-es vörösterror ide-
jén meggyilkolt két csendőr emlékére avattak 
fel 1921-ben címeres emléktáblát a mára le-
bontott Szent István téri üzletsor házfalán. 
Az első világháborús hősök paksi emlékmű-
ve valamikor az 1920-as évek végére készült 
el. Helyileg a Templom téren a Zárda (apáca 
leányiskola) előtt, a mai komptragédia szob-
rának helyén állt. Meglepő, hogy emlékmű-
ként sem fotó, de még korabeli képeslap sem 
készült róla. Egyetlen ismert kópia ábrázolja 
Budapest székesfőváros Pedagógiai Filmgyá-
rának �lmtekercsén, amely egy dia�lmkocka 
„A Duna mentén Budapesttől Bajáig” című 
�lmtekercs paksi képei között. Közadakozás-
ból készítette a község, de a szobor kompozí-
ciója, a térdepelő, komor emberalak annyira 
nem tetszett a lakosságnak, hogy kikénysze-
rítette a lebontását. 1930 elején újsághír tu-

dósított arról, hogy lebontották a paksi hősök 
szobrát: „A paksi hősök emlékszobrát a köz-
ség közönségének határozott kívánságára le-
bontották és helyébe egy nagyobb és szebb em-
lékmű felállítását vették tervbe.” (Pécsi Nap-
ló, 1930.01.18., 4.o.) A lebontott szoboralakot 
hosszabb időn át a község raktárában, a zá-
logolt tárgyak között őrizték, de új emlékmű 
csak nem készült. Ezt többen is panaszolták 
a megyei vezetésnek, köztük egy 1936-os be-
adványában Resch Gyula, a községi képvise-
lő-testület tagja is: „Méltóságos Alispán Úr! Ez 
is csak Pakson történhetik meg, mint sok min-
den más. Van a községünknek egy hősök szob-
ra, 60.000 pengőbe került, ezen szobor már 10 
esztendeje a községi raktárban hentereg.” (Tol-
na Megyei Népújság, 1986.12.06., 6.o.) A szo-
bor a második világháború után rejtélyesen 
eltűnt, az azt tartó talapzat viszont még ma is 
ismerős lehet. Az akantuszlevelekkel díszített, 
babérkoszorús rész túlélte a hányatott időket, 
és a város egy másik részén új funkciót kapott. 
1964-ben nyitották meg a paksi piacteret, az 
egykori zsinagóga, ma könyvtárépület mögöt-
ti területen, amelynek kialakításához az udva-
ron álló fürdőt és a sakterházat lebontották. A 
hajdani fürdő vízellátását Paks első artézi kút-
ja biztosította, ami a piac helyén még megta-
lálható. A hősi babérkoszorús talapzatot átala-
kították az állandóan folyó artézi kút számá-
ra, melynek tetejére egy kis�ú szobra került. A 
piactéri, kis�ús ivókút-kompozíciót Kasselik 
László és Varga István alkották. A kút először 
a városi bölcsődeként funkcionáló egykori 
jesiva (zsidó iskola) bejárata előtt állt a Villany 
utcán, majd az épületet teljesen lebontották, és 
új üzletházat építettek a helyén. A mostani fel-
újított formájában 1992-től áll a piactér belső 
udvarán. Az ivókút, rajta a világháborús díszes 
talapzat, tetején a rózsacsokrot ölelő, lehunyt 
szemű kis�ú nem alkot összhangot, de nem 
hasonlít a híres brüsszeli pisilő kis�ú szobrá-
ra sem, sőt hasonló szoboralkotásokat ma is 
találhatunk a paksi temetők gyermeksíremlé-
kei között. Ha a piacon járunk, és tekintetün-
ket felé fordítjuk, jusson eszünkbe az artézi ku-
tat használó zsidó közösség, az első világhábo-
rús paksi hősi halottak, és a gyermekalakról az 
egykor ott működött bölcsőde, de megfejteni 
ne próbáljuk, mert az alkotás egészében egy 
rejtélyekkel teli mementó Paks műemléktör-
ténetéből. 
(Források: Kernné Magda Irén: Paks útikönyv, 
2013, 161.o.; Beregnyei Miklós: Paks közté-
ri szobrai és emlékei, 2010, 23.o.; kép: Pedagó-
giai Filmgyár dia�lmtekercse.1932, Szira Péter 
gyűjteményéből)                            dr. Hanol János

Paks, Templom tér – Hősök szobra (kb. 1929.)
(Pedagógiai Filmgyár dia�lmje, kiadás éve: 1932, Szira Péter gyűjteményéből)
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Tárgy/
történet

Mozaik

Az emberi társadalmakkal foglalkozó kutatók 
előtt régóta ismert tény, hogy egyes csoportok 
nagymértékben képesek az összetartozás érzé-
sét létrehozni a tagok körében. Az összetarto-
zás jele lehet többek között az egyforma öltöz-
ködés is. Ez az elmélet nemcsak a mai (nép)
csoportokra érvényes, hanem már a római vi-
lágban is megmutatkozott. A legjobb példa 
erre talán a tóga, a hagyományos római öltö-
zet, amelynek viselése kizárólag a római pol-
gár szimbóluma és előjoga volt, és amely így 
demonstrálta mindenkinek a római polgárok-
hoz való tartozást is. 
A római szokásjogban a katonákat a civilek-
től elsősorban a fegyver és a páncél viselése 
különböztette meg. A civilek ugyanis csupán 
bizonytalanul de�niált esetekben viselhettek 
fegyvert, például utazás alatt vagy vadászat al-
kalmával. Bármilyen nyilvánvaló is ez a meg-
különböztetési módszer, nem minden esetben 
működött, hiszen Róma városában például 
senki sem viselhetett fegyvert és páncélt, se ci-
vil, se katona. Márpedig a katonaság egyértel-
műen az a csoport, amelynek tagjai szeretik a 
kívülállók számára is jelezni megkülönbözte-
tett helyzetüket. Ha azonban nem viselt fegy-
vert, mi különböztette meg a katonát a civil-
től? A római katona századokon átívelő álta-
lános viselete a tunika (alsóruha) és a köpeny, 

egy szandál vagy cipő, valamint az öv volt. 
Ezek közül a tunika és a köpeny nem kifeje-
zetten katonai viselet volt, sőt, a legújabb kuta-
tások szerint inkább a civilek öltözködésének 
volt fontosabb eleme. Így csupán a szögekkel 
kivert lábbeli és az öv azok, melyeket egyér-
telműen a katonai viselet részeként azonosít-
hatunk – természetesen akkor, ha nem visel-
tek páncélt. A szandál kevésbé feltűnő, ennél 
láthatóbb és jelentősebb viseleti tárgy volt az 
öv, amely így lassan az egyforma öltözködés 
szimbóluma lett a katonák számára. Ez tű-
nik ki Juvenalis 16. szatírájából is (a költő a 
katonák felruházkodásánál kiemeli a tényt: 
páncélt öltve és övet csatolva), mely a páncél 

mellett az öv fontosságát hangsúlyozza a ró-
mai katona számára.
Az öv kétségkívül kardot tartó szerepe miatt 
nyerte el ezt a kiemelkedő státuszt. A kard a 
római katona fő fegyvere volt, elvesztése szé-
gyenbe hozta viselőjét. Az öv jelentőségét az 
is mutatja, hogy megadás vagy a hadseregből 
való becsület nélküli elbocsátás után szokás 
volt az övet végleg elvenni a katonától. Egy 
másik példa, amely mutatja az öv jelentőségét 
mint a „katona” jelképét, a késő antik keresz-
tény katonák szimbolikus cselekedete, misze-
rint úgy utasították vissza a hadseregben való 
további szolgálatot, hogy nyilvánosan lecsa-
tolták az övüket. 
Egyes kutatók szerint a katonai viselet presztí-
zse és befolyása a 4. században már olyan ma-
gas volt, hogy a katonai vagy veterán (leszerelt 
katona) státusz és a hozzá kapcsolódó előjogok 
és kiváltságok bitorlása széles körben elterjedt. 
Procopius, az ókori történetíró számol be pél-
dául arról az esetről, hogy amikor Justinianus 
császár alatt ellenőrizték a katonákat, azoktól, 
akik túlságosan alkalmatlanok vagy túl öregek 
voltak a szolgálatra, elvették az övüket.
A Városi Múzeum kiállításában lévő övcsatok 
és szíjvégek többsége a 4. századból származik, 
de speciális formájuk ezek esetében is jól mu-
tatják a katonai felhasználást.             Szabó Antal

Fotó: Szabó Antal Fotó: Molnár Gyula
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Fitt-Élet – Középpontban a zsír

TelePaks = sokrétű médiaszolgáltatás
A huszonnégy órás adásidő, valamint az 
online megjelenés révén azonnali tájékoz-
tatást tud biztosítani a régió lakosságának 
a TelePaks Médiacentrum. A cég égisze 
alatt működő TelePaks televízió műsora 
kábelen, interneten és rádiójel segítségé-
vel is fogható. A televízió műsorai, csak-
úgy mint a Paksi Hírnök hírei, tudósítá-
sai megtalálhatók a telepaks.net oldalon. 

A TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. 
által működtetett Paksi Kistérségi Televízi-
ót 28 éve alapította Paks Város Önkormány-
zata és a Paksi Atomerőmű. A jelenleg száz-
százalékos önkormányzati tulajdonban lévő 
médium sugárzójele 20 kilométeres körzet-
ben, az UHF 60-as (786 mHz-es) csator-
nán fogható szobaantenna segítségével. A 
Tarr K�. kínálatában Pakson és a kistérség 
14 településén a 245-ös csatornán látható 24 
órás adása, illetve a Magyar Telekom Nyrt. 
IPTV csomagjában is elérhető. A televízió a 
24 órás adásidejéből 16 és fél órában képúj-
ságot ad, melyre azonnal felkerülnek a tájé-

koztató anyagok, felhívások, reklámok. Napi 
7 és fél órában saját gyártású műsorokkal je-
lentkezik a tévé, 19 órától 23 óráig minden-
nap új műsorokkal. Hétköznap esténként 
friss híradóval jelentkezik a TelePaks, mely-
ben a város és a kistérség eseményeiről tu-
dósít, a tematikus magazinműsorokban a 
közélet, az energetika, a sport, a vallás és a 
kultúra területén zajló aktualitásokról tájé-
koztat. Népszerűek a heti, havi rendszeres-
séggel jelentkező sorozatok is, az E-Taxi, 
az Én városom, a Szakmát tanulok, az Íté-
let, a TelePaks archívumából és a Fitt-Élet. A 
TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. égi-
sze alatt működik az 1989-ben alapított Pak-
si Hírnök szerkesztősége. Az ingyenes ön-
kormányzati újság kéthetente 4550 példány-
ban kerül ki a nyomdából, így minden paksi 
háztartásba eljuthatnak a lapban közölt tu-
dósításokon keresztül a város hírei. Az ön-
kormányzati eseményekről, valamint az 
atomenergetika területéről tudósító írások, 
a portrék, a helytörténeti cikkek és sporthí-
rek mellett a helyi kulturális élet eseménye-

iről a Kultúrmorzsák című új rovatban szá-
mol be, valamint az egészséges életmód ke-
rül fókuszba a Fitt-Életben. A Paksi Hírnök 
tudósításai, lapszámai, orosz nyelvű rovata, 
valamint a televízió műsorai a telepaks.net 
oldalon elérhetők, visszakereshetők, illetve a 
weboldalon a televízió műsora előben �gye-
lemmel kísérhető. A TelePaks valamennyi 
saját gyártású tudósítása és műsora felkerül a 
legnagyobb közösségi oldalra, a Facebookra, 
valamint a a televízió YouTube-csatornájára. 
A paksi televízió tagja a Helyi Televíziók Or-
szágos Egyesületének, így az elkészített anya-
gok az ország 93 helyi televíziójának műso-
rában megjelenhetnek, főként az energetika, 
a turizmus és a gazdaság területéről. Emel-
lett az MTVA engedélyével másodközlésben 
a Paksi FC NB I.-es labdarúgócsapatának va-
lamennyi mérkőzése, illetve az Atomerőmű 
Sportegyesület élvonalbeli kosárlabdacsapa-
tának mérkőzései is szerepelnek a műsor-
rendben. A TelePaks vallási műsorai láthatók 
a Pax Televízióban is.                                                      

Dallos Szilvia

A sorozat előző részeiben szó volt a 
makrotápanyagokról, azon belül pedig a 
szénhidrátokról. Ez alkalommal a zsír áll a 
fókuszban. A szervezetünk egészséges mű-
ködéséhez nélkülözhetetlen a zsírok fo-
gyasztása, hiszen alapvető energiaforrás, 
szükségesek az idegrendszer és a hormon-
háztartás megfelelő működéséhez, a zsír-
ban oldódó vitaminok felszívódásához és 
az izommozgáshoz, valamint bőr alatti zsír-
szövetként hőszigetelő hatása van. Fontos, 
hogy szükséges és elégséges mennyiségben 
fogyasszuk, ugyanis hiányuk a szervezetünk 
említett működéseiben zavarokat okozhat, 
túlzott mennyiségben növelik a szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulásának kocká-
zatát, hosszú távon pedig elhízáshoz vezet-
hetnek – írják a preventissimo.hu oldalon. 
A boltok polcain általában növényi és álla-
ti eredetű zsírokat találhatunk, szerkezetü-
ket tekintve pedig telített és telítetlen zsírsa-
vakat különböztetünk meg. E két csoportról 
szintén a szervezetünkre gyakorolt hatásuk 
miatt fontos beszélnünk. A hazipatika.hu 
szerint a telített zsírsavak 24 C˚ alatt meg-
szilárdulnak, és elsősorban állati eredetűek, 
de ide tartozik a növényi eredetű pálma- és 
kókuszolaj, illetve a tejből és a tejtermékek-
ből származó zsírok is. A telítetlen zsírsa-

vaknak még két csoportja létezik. Egysze-
resen telítetlen zsírforrások például az olí-
vaolaj, az avokádó és az olajos magvak. Az 
emberi test képes szinte az összes fontos 
zsírsav előállítására, kivétel a linolsav és az 
alfa-linolénsav, amelyek többszörösen te-
lített zsírsavak, vagy más néven esszenciá-
lis zsírsavak. Fontos szerepük van a növe-
kedésben, a felépülésben és más zsírsavak 
előállításában is. Ezeknek a zsírsavaknak 
gazdag forrásai a zsírosabb halak, mint a la-
zac, a makréla és a szardínia, valamint a dió- 
és a lenolaj is. A preventissimo.hu szerint a 
telítetlen zsírsavak jótékony hatással vannak 
a szervezetünkre, emelkedett szintű bevite-

lük csökkentheti a „rossz” koleszterin szint-
jét. Fontos, hogy a telítetlen zsírsavak cso-
portjához tartozó omega-6 és omega-3 zsír-
savakat helyes arányban fogyasszuk, mert 
az egyensúly felborulása szintén zavarokat 
okozhat a szervezetünkben. A telítetlen zsí-
rok esetében a sokszor emlegetett transz-
zsírok mellett sem mehetünk el szó nélkül. 
Növényi olajok hevítése és ipari feldolgozá-
sa, azaz hidrogénezése során keletkeznek. 
Nagyfokú koleszterinszint-emelő hatásuk 
miatt „jelentős kockázati tényezőnek számí-
tanak a szív- és érrendszeri betegségek ki-
alakulásában” – írja a preventissimo.hu.                                     

  -wph-

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Befejeződtek a kosárlabda-bajnokságok
A március 11-én Oroszlányban 
játszott zárt kapus mérkőzéssel 
véget ért a 2019/2020-as bajnok-
ság az Atomerőmű SE fér� ko-
sárlabdacsapata számára. Pedig 
az elmúlt két forduló azt mutat-
ta, hogy újra felszálló ágba került 
Braniszlav Dzunics csapata, a vá-
logatott szünet után hazai pályán 
már voltak bíztató jelek. A Kapos-
vár ellen 91-65-re megnyert ösz-
szecsapáson az új igazolás, Omar 
Calhoun is jól mutatkozott be. 
Aztán jött a hír, hogy a folytatás-
ban már nézők nélkül rendezik a 
bajnoki meccseket. Oroszlányban 
az újoncot 24 ponttal, 81-105-re 
verték Lóránték, Faust újra régi 
énjét hozta, és Putney is megmu-
tatta, hogy nem csak a magassága 
miatt lett kosárlabdázó. A meccs 
után két nappal már érezni lehe-
tett, hogy kevés esély van a baj-
nokság folytatására, a Sopron elle-
ni mérkőzés el is maradt. A Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetségének (MKOSZ) márci-
us 17-én tartott elnökségi ülésén 
a koronavírus-járvány terjedé-
se, a kialakult veszélyhelyzet mi-
att, a bajnokság folytatásáról, szü-
neteltetéséről vagy befejezéséről 
kellett dönteni. A csapatvélemé-
nyek többsége az volt, hogy a baj-
nokságokat az eddigi eredmények 
alapján fejezzék be. Az elnökség 
úgy döntött, hogy befejezettnek 
nyilvánítja a 2019/2020-as baj-
nokságokat minden korosztály-

ban, mindkét nemben. Bajnoko-
kat nem hirdetnek, és kieső sem 
lesz. Az őszi nemzetközi kupain-
dulásról nem született döntés. Az 
MKOSZ elnöksége azt javasolja a 
kluboknak, hogy a sportolói szer-
ződéseket lehetőleg közös meg-
egyezéssel zárják le. A fér� ma-
gyar kupát ebben az idényben 
nem rendezik meg, emellett va-
lamennyi szövetségi szakmai és 
válogatott programot május 31-
ig felfüggesztenek. Jan Pavlik, az 

Atomerőmű SE kosárlabda-szak-
osztályának vezetője  azt mondta 
a hír kapcsán: Előzetesen már vol-
tak információk arról, hogy nem 
lesz folytatás, ezért a külföldi já-
tékosaink hazautaztak az USA-
ba. Fontos volt, hogy minél előbb 
hazaérjenek, mert egyre bonyo-
lultabb a közlekedés a két konti-
nens között. A magyar játékosa-
ink közül többen szintén hazau-
taztak, de van, aki Pakson maradt. 
A felnőttcsapat mellett az U14-es 
�úknak volt még nagy esélye arra, 
hogy jó eredményt érjenek el a 
bajnokságban, kár, hogy így ért 
véget ez a szezon. A professzioná-
lis sportolói szerződések ügyében 
nincs döntés, valószínűleg a kö-
zös megegyezés lenne a legjobb. 
Még minden nagyon képlékeny, 
például TAO támogatás, megbí-
zásos edzők foglalkoztatása, edzői 
�zetések. Csak napok vagy hetek 
múlva lesz hivatalos döntés.   

-joko-

Fotó: Molnár Gyula/archív
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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

Sport

Felfüggesztette a bajnokságot az MLSZ

Nyitva tartás: 

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

Az MLSZ elnöksége – a hatóságok dönté-
sével összhangban – azonnali hatállyal fel-
függeszti a szövetség valamennyi szervezett 
versenyprogramját és képzési eseményét, 
átmeneti időre, újabb döntéséig – olvasha-
tó a Magyar Labdarúgó Szövetség hivata-
los honlapján. Az intézkedésről március 16-
án határozott a szervezet, ezzel egy időben 
az utánpótlásedzések is leálltak. Ezt meg-
előzően a bajnokságban kettő pontot szer-
zett a legutóbbi két fordulóban a Paksi FC 
OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsa-
pata, a 24. fordulóban hazai pályán a Buda-
pest Honvéddal 0:0-s, míg a 25. játéknapon 
az Újpest FC-vel, idegenben 1:1-es végered-
mény született. A lilák ellen Könyves Nor-
bert volt eredményes. – Jól, aktívan játszot-
tunk, győzelmet érdemeltünk volna, és a 

sors igazságtalansága lett volna, ha ma in-
nen pont nélkül távozunk. Mindenképpen 
fontos megemlítenünk Szakály Dénes ese-
tét is, aki a tizenhatoson belül fejjel maga 
elé készítette a labdát, majd úgy ütközött az 
újpesti kapussal, hogy játékosunkat hord-
ágyon kellett levinni, ezt követően kifelé tör-
tént szabadrúgás, nem értem. Mindenesetre 
meg kell elégednünk az egy ponttal, de gra-
tulálok a �úknak, mert volt bennük kurá-
zsi – összegzett Osztermájer Gábor vezető-
edző a találkozó után. A Paksi FC 25 fordu-
lót követően 28 ponttal továbbra is a tabella 
10. helyén áll. Hír még a csapat háza tájá-
ról, hogy márciusban két tehetséges �atal, 
Debreceni Ákos és Vas Gábor pro� szerző-
dést kaptak. A 16 éves futballisták már hó-
napok óta az első gárda edzéseit látogatják. 

– Felettébb jólesett, hogy így gondolnak és 
számítanak rám a klubnál. Egyfajta vissza-
jelzésnek élem meg, hogy jó úton haladok 
– fogalmazott Debreceni. A klub hivatalos 
honlapjának Vas is nyilatkozott. – Nagyon 
jó érzés, azért dolgoztam, hogy ezt elérjem. 
Ugyanakkor ez még csak egy lépés az NB I.-
es szinthez, mely egyúttal a következő cé-
lom is – fogalmazott. Haraszti Zsolt ügyve-
zető azt mondta, hogy Debreceni Ákos és 
Vas Gábor két kifejezetten tehetséges �atal-
ember, akik kiérdemelték a pro� szerződést. 
– Szerencsére utánpótlásunkban jó képes-
ségű labdarúgók vannak, így bízom benne, 
hogy ez a tendencia folytatódni fog, és rend-
re pro� kontraktusokat kínálhatunk majd – 
húzta alá.

Faller G.
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