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Közélet

Ünnepségek és kitüntetések  
március 15-én Pakson

– A  szabadság ünnepe a mai. 
A  szabadságé, amiért nemze-
tünknek minden történelmi 
korban komoly árat kellett fizet-
nie. Nincs ez most sem másképp 
– mondta beszédében Süli János 
miniszter a március 15-i paksi 
városi ünnepségen, a Szent Ist-
ván téren. 
Süli János beszélt arról is, hogy a 
mi felelősségünk is, hogy a már-
ciusi ifjak ne csupán tananyag 
legyen a mai fiatalok számára. – 
Mindegyikük egy-egy példakép. 
Nagyon is tudatos, hogy Pető-
firől a bicentenáriumra nagy-
szabású film készül, hogy 1848 
hősei kiléphessenek a történe-
lemkönyvek lapjairól, élővé vál-
janak a Z generáció számára is. 
És engedjék meg, hogy megem-
lítsek egy Pakshoz kötődő kez-
deményezést is. Nemrégiben je-
lent meg a paksi származású Fo-
dor Veronika interaktív könyve, 
a  Talpra magyar, amiben a fia-
tal olvasók Petőfi Sándorral és a 
márciusi ifjakkal tartva vihetik 
sikerre a forradalom ügyét – fo-
galmazott a miniszter.
Zárógondolataiban azt mond-
ta, hogy a körülöttünk ma zaj-
ló események néhány évtized 
múlva ugyancsak egy fejezetet 
jelentenek majd a történelem-

könyvek lapjain. – Számunkra 
azonban most a legfontosabb a 
higgadtság, ahogy Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr fogalma-
zott: a stratégiai nyugalom, mert 
most ez lehet a hőn áhított sza-
badság kulcsa – húzta alá.
A  városi ünnepségen  „Minden 
élet: kő egy épületben” címmel a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola 5. osztályos diákjai 
adtak ünnepi műsort. A  meg-
emlékezés koszorúzással zárult 
Jámbor Pál szobránál.
A  március 15-i városi ünnepi 
program a Csengey Dénes Kul-
turális Központban folytató-
dott, ahol Szabó Péter polgár-

mester mondott ünnepi beszé-
det. Feltette a kérdést, hogy mit 
üzen ma nekünk 1848 forradal-
ma. – Az élet gyorsan változó 
feltételei között szükség van a 
közös nemzeti célok megfogal-
mazására, és egy tiszta morá-
lis iránytűre, melyben az össze-
fogás egyetlen közös nevezője 
nem a gyűlölet, melyben nem 
keverednek a politika különbö-
ző, egymásnak szögesen ellent-
mondó oldalai, sötét és szürke 
árnyalatai, melyben súlya van 
a kimondott szónak, ahol az 
igen igen és a nem nem. Fon-
tos, hogy őrizzük a forradalom 
örök és nemes céljait: minde-
nekelőtt a mai veszélyes és ne-
héz napokban a békét, a józan 
ész erejét, az emberi szabadság, 
a jogbiztonság, a nemzeti szu-
verenitás és az ország biztonsá-
gos fejlődésének értékeit – húz-
ta alá. Mint mondta, legyünk 
büszkék 1848/1849 forradal-
márjaira, hőseire, akik 174 év-
vel ezelőtt példát mutattak, és 
jövőt építettek nekünk, maiak-
nak, hogy szabadságban, büsz-
ke nemzetként élhessük éle-
tünket. – Tegyük mindezt mi 
is korunk kihívásaira válaszol-
va a jóakarat, az önzetlenség, az 
összefogás és a felelősségválla-
lás lelkületében önmagunkért, 

gyermekeinkért, unokáinkért. 
A  békés, biztonságos és félel-
mek nélküli szabadságra épü-
lő közös jövőnkért – hangsú-
lyozta. 
Hagyományosan a március 15-i 
esti ünnepségen adják át a Tisz-
tes polgár kitüntetéseket. A  dí-
jat azok elismerésére alapították, 
akik a város életében jelentős 
szerepet töltenek be, személyes 
emberi példamutatásuk és élet-
pályájuk révén a város meg-
becsült polgárai. Az elismerést 
2012 óta adják át. A  díjazottak 
2022-ben Gutai Istvánné és dr. 
Serdültné Benke Éva.

– Elisabeth Lukas írónő írja: 
„Az ember adhat olyasmit, amit 
ő maga nem kapott meg. Az 
ember ugyanis nem másolat. És 
nem feltételes megálló egy vas-
útállomáson. Olyan dolgot is 
képes véghezvinni, melyre nem 
kapott mintát, mert benne léte-
zik a teremtő szellem. Az em-
bernek meg kell tanulnia, hogy 
szeretetből túllépjen önmagán 
ahelyett, hogy a kapott szere-
tetért reszketne.” A  boldogság 
megtalálható ott, ahol egysze-
rűen nap nap után és hűségesen 
jelen vagyunk a nekünk kijelölt 
helyen. Ahol igent mondunk 
nevetve és énekelve, feltétle-
nül igent mondunk arra, ami-
re meghívást kaptunk. Ez min-
den neurózis ellenszere, úgy is 
mondhatnám, hogy a boldog 
élet titka.                                     Ü 
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A székely szabadság napja al-
kalmából tartott megemléke-
zést az Erdélyi Magyarok Tol-
na Megyei Egyesülete a pak-
si székelykapunál. A Székely 
Nemzeti Tanács 2012. januá-
ri határozata óta minden év-
ben március 10-én országszer-
te tartanak megemlékezéseket, 
1854-ben ezen a napon végez-
ték ki azokat a székely hősöket, 
akik az elbukott magyar forra-
dalom lángját szerették volna 
újra fellobbantani.
– Nemzetként kötelességünk-
nek tartjuk, hogy összefogjunk, 
segítsük, bátorítsuk és erősítsük 
egymást. Feladatunknak tart-
juk egy olyan erős nemzetnek a 
megtartását a Kárpát-medencé-
ben, amely további évszázado-
kig ellátja teremtettségéből adó-

dó hivatását. Védi és műveli, fej-
leszti és benépesíti azt a földet, 
amelyet teremtőjétől lakhelyül 
kapott – mondta köszöntőjében 

Orbán Attila, a Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke.
A megemlékezésen Bándi Imre, 
az Erdélyi Magyarok Tolna Me-

gyei Egyesületének elnöke arról 
beszélt, hogy a mostani időszak-
ban kiemelten fontos az összefo-
gás. – Most rajtunk is a sor, Er-
délyből elszármazottakon, hogy 
segítsünk ott, ahol kell. Segíte-
ni a szomszéd ország háborús 
menekültjeit vagy az ott hely-
ben maradt családokat, ameny-
nyire tőlünk telik. Ez egy új kihí-
vás, van még rengeteg tennivaló, 
amit összefogással, összetarto-
zással meg kell tennünk közö-
sen – emelte ki.
A megemlékezést Fábián Zoltán 
erdélyi származású zenész mel-
lett a Sarmaságból érkező Thö-
köly Vajk verses előadása is szí-
nesítette. A rendezvény zárása-
ként koszorúztak a városháza 
előtti téren álló kopjafánál.

Szép Zsóka

Ü Ezt adom át most örök-
ségül azoknak, akik elfogadják 
tőlem – mondta Gutai Istvánné 
nyugalmazott könyvtáros a ki-
tüntetés átvétele után.  
– Hiába szakadtam el tőle, jöt-
tem el ilyen messzire, a szü-
lőföld szinte utánam nyúlt – 
mondta dr. Serdültné Benke 
Éva nyugalmazott pedagógus, 
amikor felidézett számos em-
lékezetes pillanatot. Elmondta 
többek között, hogy 1990 janu-
árjában igyekezett adományok-
kal visszatérni felnevelő váro- 
sába, Marosvásárhelyre, majd 
a fekete március idején ESZI-s 

kollégáival áthoztak 25 diákot 
Paksra. – Olyan szeretet fogad-
ta akkor őket és olyan hihetet-
len együttérzés, ami azt mutat-

ta, hogy ez a város, ahova én 
érkeztem, és ahol élhetek, egy 
segítőkész, befogadó település. 
– Én székely származású va-
gyok mindkét részről, itt na-
gyon jól érzem magam. A  fér-
jemmel 56 éve élünk együtt, a 
fiunk is itt van velünk, azt kell, 
mondjam, boldog ember va-
gyok, és ezt a városnak is kö-
szönhetem – emelte ki. 
Az esten Dalba öntött forra-
dalom címmel a Paks Kultú-
rájáért díjas Szaggató zenekar 
adott ünnepi koncertet. Az ün-
nepség zárásaként Szántó Zol-
tán alpolgármester mondott 

pohárköszöntőt. – A  márci-
usi fellángolás bölcsője volt a 
magyar szabadságnak. Éppen 
ezért minden magyar ember-
nek sírig tartó kötelessége évről 
évre, újra és újra megünnepel-
ni a magyar szabadságvágy éb-
redését. Csak így tudjuk elérni, 
hogy az utódok soha ne feled-
jék a dicső elődök múlhatatlan 
érdemét, hogy megszerezték 
számunkra a szabadságot. Adja 
az ég, hogy a ma és a holnap if-
júsága hazaszeretetben méltó 
párja lesz az 1848-as márciusi 
ifjaknak – fogalmazott.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Új kerítést építettek 
az óvodának

Okoszebrát adtak át a lakótelepen

A nagyadózókat
köszöntötték
A nagyadózókat hívta találkozó-
ra Paks Város Önkormányzata az 
Erzsébet Nagy Szállodába. A ha-
gyományos programot a korona-
vírus-járvány miatt két év után 
tarthatták meg ismét. A nagy-
adózóktól mintegy 7 milliárd fo-
rint bevétele volt a városnak ta-
valy, ami a település költségve-
tésében az összbevétel több mint 
50 százalékát tette ki. A legtöbb 
adó, mintegy 5,5 milliárd forint 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-
től származott 2021-ben. Sza-
bó Péter, Paks polgármestere ki-
emelte, hogy nemcsak a nagy, 
hanem a kis- és középvállalko-
zásokat is megbecsülik. – Ezek a 
bevételek is szükségesek ahhoz, 
hogy fejlődjön Paks, és működje-

nek a város intézményei – mond-
ta. Hozzátette, hogy bár a Paks II. 
Zrt. egy projektcég és még nem 
adózik a városnak, közvetett mó-
don hozzájárult az adóbevételek 
növekedéséhez, hiszen az atom-
erőmű-beruházás kapcsán sok 
vállalkozás érkezett a település-
re. Süli János, a paksi atomerő-
mű bővítéséért felelős tárca nél-
küli miniszter arról beszélt, hogy 
ezek a bevételek jelentősen hoz-
zájárultak Paks fejlődéséhez. Ki-
emelte, hogy a jövőben még in-
kább számítanak az itt működő 
cégekre, mert bár a kormánytól 
is érkezik forrás a városba, a Pak-
son tevékenykedő cégek adójá-
ból is számos fejlesztés tud meg-
valósulni.                                   -gyé-

Új kerítése van a Paksi Benedek 
Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvo-
dájának. A régi drótfonatos kerí-
tést, a betonoszlopokat, az alapo-
zást mind elbontották, és új, 3D 
táblás kerítést építettek 30 centi-
méter magas betonlábazattal. A 
meglévő kapuk közé antikolt ha-
tású, rácsozott kerítéselemet épí-
tettek be. Szabó Péter polgár-
mester azt mondta, hogy az ön-
kormányzat számára fontos a 
gyermekintézmények megúju-
lása, ez a mostani beruházás is 
része volt ennek a folyamatnak. 
Vannak olyan önkormányza-
ti óvodák, ahol már az udvar is 
megújult, ez a cél a többi tag-
óvoda esetében is, tette hoz-
zá. A polgármester kitért arra, 
hogy terveik szerint az Ifjúság 

úti tagóvoda funkciója változ-
ni fog, bölcsődévé alakítják át, 
és a korábbi bölcsődeépületből 
– amely nagyobb épület – lesz 
óvoda, ez a változtatás figyelem-
be veszi az óvodai és bölcsődei 
férőhelyek iránti igény várható 
mértékét. A lakótelepi volt böl-
csődeépület óvodává alakításá-
nak tervezése már elindult. Mint 
ismeretes, a Paksi Bóbita Bölcső-
de székhelye korábban átkerült 
az egykori Kápolna utcai bölcső-
deépületbe, amit előtte teljes kö-
rűen felújítottak. A Kishegyi úti 
tagóvoda új kerítésének kivitele-
zője a DC Dunakom Zrt. volt. A 
projekt költsége megközelítette a 
nettó 10 millió 400 ezer forintot, 
amit az önkormányzat biztosí-
tott.                                                -kgy-

Biztonságosabb lett a gyalogos-
átkelő a Gagarin utcában: mos-
tantól okoszebraként köti ösz-
sze a II. Rákóczi Ferenc általá-
nos iskolánál az út két oldalát. A 
SafeCross okoszebrarendszer lé-
nyege, hogy egy érzékelőnek kö-
szönhetően villogó LED-fények 
jelzik az autósoknak, ha gyalogos 
közelíti meg az átkelőt. Paks első 
okoszebrája mellé két villanyosz-
lopot is kihelyeztek, ezzel segítve, 
hogy az autósok este még köny-
nyebben észrevegyék a gyalogo-
sokat. A paksi okoszebra kialakí-

tásának költsége 2,8 millió forint 
volt. Az összeg 50 százalékát pá-
lyázati forrásból finanszírozta az 
önkormányzat. A támogató Ge-
nerali a Biztonságért Alapítvány 
fő célkitűzése a baleset-megelő-
zés és a gyalogosok védelme, ez 
a beruházás is ezt a célt szolgál-
ja. Az önkormányzat mintegy 30 
millió forintot fordít hasonló fej-
lesztésekre a 2022-es költségve-
tésben. Szabó Péter polgármes-
ter azt mondta, hogy idén még 
hét helyszínen létesül okoszebra.                                      

-szzs-
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Közélet

Több célt támogat a bizottság

Fókuszban a kör-
nyezet a pályázaton

Megjelent a védett
épületek pályázata

A képviselő-testület gazdasági 
bizottsága Paks környezetvédel-
mi programjával összhangban 
pályázatot hirdet Pakson műkö-
dő bejegyzett alapítványoknak, 
közalapítványoknak, egyesüle-
teknek és társadalmi szerveze-
teknek. A pályázattal támogatni 
kívánják többek között a termé-
szeti értékek megőrzését, gazda-
gítását és bemutatását szolgáló, 
valamint a helyes hulladékkeze-
lést elősegítő tevékenységeket, a 
környezeti nevelést és oktatást, 
az ivóvíz minőségének javítá-
sát célzó szemléletformáló te-
vékenységeket, a zajterhelések 
hatásainak csökkentését, az al-
lergén növények irtását. A pá-

lyázatokat egy példányban, sze-
mélyesen a Paksi Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi osztályán (II. 
emelet 203. sz. iroda) lehet be-
nyújtani, vagy postán elküldeni 
a Paksi Polgármesteri Hivatal cí-
mére (7030 Paks, Dózsa György 
út 55–61.). A pályázatok benyúj-
tásának határideje 2022. április 
6. 16 óra. A pályázathoz részle-
tes leírást és részletes költségve-
tést kell csatolni. A teljes pályá-
zati kiírás további fontos infor-
mációkkal és a pályázati adatlap 
átvehető a polgármesteri hiva-
talban, vagy letölthető a paks.hu 
honlapról a lakossági pályázatok 
rovatban.

-kgy-

Megjelent a városépítő bizottság 
védett épületek felújításának tá-
mogatására vonatkozó pályáza-
ti felhívása. Pályázni lehet a vá-
ros közigazgatási területén lévő 
műemléki védelem, helyi egye-
di védelem alatt álló, vagy he-
lyi védett területen álló ingat-
lanok, épületek, épületrészek 
vagy műtárgyak teljes felújítá-
sára, korszerűsítésére, külső és 
az ezzel összefüggő belső hely-
reállítás esetén a külső homlok-
zat domináns elemeinek legin-
kább megfelelő állapot szerin-
ti helyreállításának költségeihez. 
Pályázhatnak a védett épületek 
tulajdonosai, kezelői, valamint 
a társas tulajdonban lévő vé-

dett épületek önálló rendelteté-
si egységének tulajdonosai ön-
állóan. A  pályázat benyújtásá-
nak határideje 2022. május 31., 
az elbírálás – hiánytalan kére-
lem esetén – 2022. június 15-ig 
történik meg. A pályázati kiírás 
további fontos információkkal 
és a pályázati adatlap átvehe-
tő a paksi polgármesteri hiva-
talban, vagy letölthető a paks.
hu honlapról a lakossági pályá-
zatok címszó alatt. A pályázattal 
kapcsolatosan Petz Ildikó város-
fejlesztési referensnél lehet ér-
deklődni a petz.ildiko@paks.hu 
emailcímen és a 75/830-698-as 
telefonszámon.

-gy-

Kiírta tavaszi pályázatait Paks Város Önkor-
mányzata képviselő-testületének humánpoli-
tikai bizottsága. 
Három pályázat bejegyzett alapítványoknak, 
közalapítványoknak, egyesületeknek, társa-
dalmi szervezeteknek szól. Az egyikkel kultu-
rális alkotások, események létrehozását, illetve 
a város kulturális értékeinek, hagyományainak 
megőrzését, fejlesztését szolgáló tevékenysége-
ket kívánnak támogatni.
A másik pályázattal a grémium az egészség-
ügyi, szociális területen végzett tevékenységet 
támogatja: többek között a folyamatos és sür-
gősségi betegellátás színvonalának és hozzá-
férhetőségének javítását, a szenvedélybetegsé-
gek megelőzését, a család szerepének erősíté-
sét, zavarainak leküzdését célzó tanácsadások, 
szolgáltatások fejlesztését, valamint a lakosság 
szociális és gyermekjóléti alapellátási, szakellá-
tási színvonalának javítását.
A harmadik a szabadidősport, ifjúsági és esély-
egyenlőségi pályázati felhívás, például diák- és 
szabadidősport programok megszervezését, 
hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok 
aktív részvételével megvalósuló közösségi, sza-
badidős programok szervezését, gyermekek és 
fiatalok aktív részvételével zajló rendezvények 
szervezését, biztonságos (káros szenvedélyek-
től mentes, a korosztályi sajátosságok figye-
lembevételével) szórakozást elősegítő progra-
mok szervezését.

A részletes pályázati kiírások további fontos 
információkkal, valamint a pályázati adatla-
pok megtalálhatók és letölthetők a paks.hu 
honlapról.
A grémium a fiatal szakképzett pályakezdők 
Pakson történő letelepedését támogató pá-
lyázatát is kiírta. Az egyszeri, pénzintézet út-
ján felhasználható, vissza nem térítendő helyi 
támogatás, lakás, családi ház vagy építési te-
lek vásárlására, vagy lakás, családi ház építé-
sére szól. Azok pályázhatnak, akik még nem 

töltötték be 40. életévüket és munkahelyük je-
lenleg Pakson van. A bizottság a bírálat során 
előnyben részesítheti azokat a pályázókat, akik 
első saját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy 
építenek. A pályázati adatlap átvehető a paksi 
polgármesteri hivatal intézményfenntartó cso-
portjánál (Paks, Dózsa György út 55–61.) vagy 
letölthető a paks.hu honlapról.
A pályázatok beérkezésének határideje mind-
egyik pályázat esetében 2022. április 6. 16 óra.

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka/archív illusztráció
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Vizitben: iskolaorvosi körzet
Közélet
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– Tízéves koromban kórház-
ba kerültem egy hétre, ak-
kor fogalmazódott meg ben-
nem, hogy gyermekorvos le-
szek – mondja dr. Korsós Judit 
csecsemő- és gyermekgyógy-
ász (a képen j.), aki az iskolaor-
vosi körzetet látja el Pakson. A 
doktornő érettségi után a Sze-
gedi Orvostudományi Egyete-
men folytatta tanulmányait. Ti-
zenhat évig dolgozott a kalo-
csai kórház gyermekosztályán, 
az utolsó hat évben mint meg-
bízott osztályvezető főorvos, de 
gyermekháziorvosi körzetben 
és a magánegészségügyben is 
dolgozott, ahogy fogalmazott, 
eddigi pályafutása során a gyer-
mekgyógyászat teljes spekt-
rumát gyakorolta már. Gyer-
mekgyógyász és neonatológia 
(újszülöttgyógyászat) szakvizs-
gával rendelkezik. 
A feladat, amire Pakson vállal-
kozott, új keletű. Tavaly év vé-
gén döntött úgy a képviselő-
testület, hogy 2022. január 1-től 
iskolaorvosi körzet működik a 
Paksi Gyógyászati Központ égi-

sze alatt. Az iskolaorvosi kör-
zet munkarendje megtalálha-
tó a gyógyászati központ hon-
lapján az alapellátás fül alatt. 
A körzethez az önkormányza-
ti fenntartású óvodák és a Szek-
szárdi Tankerületi Központ in-
tézményei tartoznak, az ellátot-
ti létszám közel 2300 fő. Abban, 
hogy a körzet ellátásával dr. 
Korsós Juditot bízták meg, sze-
repet játszott, hogy korábban 
helyettesítést vállalt a paksi ket-
tes számú gyermekorvosi kör-
zetben. 
– Az iskolaorvosi ellátás – amely-
ben szorosan együttműködve 
dolgozom a védőnőkkel – első-
sorban a diákok egészségi állapo-
tának megőrzését, a betegségek 
megelőzését, korai felismerését 
célozza. Magában foglalja töb-
bek között az ellátottak rendsze-
res, teljes fizikális szűrővizsgála-
tát, az egészségi állapotuk köve-
tését, az egészségfejlesztést. Az 
iskolaorvos emellett különbö-
ző közegészségügyi és járvány-
ügyi feladatokat is ellát, példá-
ul az iskolai életkorhoz kötött és 

kampányoltások beadását, jár-
ványügyi intézkedéseket. Az ön-
kormányzati fenntartású óvo-
dákban utóbbi a feladatom – 
összegzett dr. Korsós Judit. 
Kitért arra, hogy jól érzi magát 
Pakson. – Kalocsaiként különö-
sen kedves számomra a Duna, a 
folyó közelsége otthonérzéssel 
tölt el, ahogy a kedves fogadta-
tás is, amiben részem volt. Hét 
közben Pakson lakom – kap-
tam szolgálati lakást –, hétvé-
gére pedig hazautazok. A terü-
leten, iskolákban jók a munka-
körülmények, az iskolai orvosi 
szobák eszközellátottsága, illet-
ve rendelkezésemre áll teljesen 
felszerelt orvosi táska. – Kivá-
ló a munkahelyi légkör, nagyon 
jó kollégáim vannak, akikkel él-
mény együtt dolgozni, szenzá-
ciósak a védőnők, asszisztens 
munkatársam, Weisz Edit – aki 
szintén nemrégiben érkezett 
Paksra – nemkülönben. A gyer-
mekek is nagyon aranyosak, 
tisztelettudók, a vizsgálatoknál 
jól kooperálnak, ami a szülők és 
pedagógusok munkáját dicséri.   

Weisz Edit elmondta, hogy So-
mogymeggyesről származik ti-
zenkét gyermekes családból, 
2015-ben szerzett ápoló vég-
zettséget, és tavaly év végén 
Paksra jött férjhez. Ezelőtt a 
siófoki kórház szemészeti szak-
rendelésén dolgozott, illetve fél 
évet Covid-osztályon. – Gyer-
mekkori vágyam volt betegek-
nek segíteni, nagyon szeretek 
az egészségügyben dolgozni. 
Dr. Mészáros Zsuzsanna mel-
lett dolgozom heti négy napot, 
péntekenként pedig dr. Korsós 
Judit mellett, mindkét helyen 
jól érzem magam – összegzett. 
Az aktuális feladatokról dr. 
Korsós Judit azt mondta, hogy 
jelenleg a szűrővizsgálatok 
vannak folyamatban az általá-
nos és középiskolákban, amit 
az intézményekben végez el 
hétfőtől csütörtökig, a pén-
tek adminisztrációs nap. Ké-
sőbb különböző témákban 
felvilágosító, prevenciós elő-
adásokra is lesz lehetőség, ez 
a munka egyébként eddig is 
folyt a védőnők lebonyolítá-
sában. A doktornő kiemelte, 
hogy nagy jelentősége van a 
6–18 éves korosztály iskolaor-
vosi ellátásának. – Iskolásko-
rukra a gyerekek már túl van-
nak a gyermekbetegségeken, 
így ritkábban látják őket a há-
ziorvosok, az iskolaorvosi szű-
rések révén viszont folyama-
tosan figyelemmel kísérhetjük 
az egészségi állapotukat, ko-
rán felfigyelhetünk különbö-
ző egészségügyi problémák-
ra (pl. mozgásszervi eltérés, 
szívprobléma, magas vérnyo-
más, túlsúly). Ha a szűrővizs-
gálat során felmerül valami-
lyen probléma gyanúja, akkor 
a szülőn keresztül a háziorvos-
hoz irányítom a gyermeket. 
Azt kérem a szülőktől, hogy a 
fejleményekről értesítsék a vé-
dőnőjüknek, így nyomon tud-
juk követni a gyermek állapo-
tát – hívta fel a figyelmet dr. 
Korsós Judit.        

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Foglalkoztatásfejlesztési fórum

Negyedéves beszámoló a TEIT részére
Atomerőmű

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójá-
ban (KKÁT) végzett karbantartási fel-
adatokról, a létesítmény bővítéséről és az 
idei betárolási tervekről is szó esett a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK 
Kft.) Társadalmi, Ellenőrző, Informáci-
ós és Településfejlesztési Társulás (TEIT) 
számára tartott tájékoztatóján. Hagyo-
mányosan negyedévente tartanak részle-
tes beszámolót a társuláshoz tartozó tele-
pülések polgármestereinek az RHK Kft. 
szakemberei.
 
Az idei első összejövetelen Bara László üzem-
vezető engedett betekintést az első negyedév-
ben végzett munkába a TEIT  polgármeste-
reinek. Elmondta, hogy az ütemterv szerin-
ti úgynevezett kiskarbantartás során többek 
között a beszállítókocsi csapágycseréjét vé-
gezték el, amire 5-10 évente kell sort keríte-
ni. Kicserélték a sugárzásálló kamerát, amivel 
a betárolást kísérik figyelemmel. – Most foly-
nak az átrakógép inaktív próbái – tájékozta-
tott. Beszámolt róla, hogy kidolgoztak egy új 

karbantartás-nyilvántartó szoftvert, amit az 
őszi nagykarbantartáson már tesztelni sze-
retnének. Folyamatban van az átrakógép 
kesztyűs manipulátorának rekonstrukciója, a 
nitrogénmonitoring rendszer átalakításának 
tervezése, valamint az egységes mérőrend-
szer kommunikáció kialakításának tervezése. 
Bara László emlékeztetett arra, hogy a KKÁT 
bővítése folyamatban van. Eddig hat modul 
készült el, amelyekben 11 416 darab kiégett 
fűtőelem-kazetta tárolására van lehetőség – 
ebből 10 207 már a helyére is került. Jelenleg 
az úgynevezett III. ütem 3. fázisában a 25–28. 
számú kamrák kialakítása történik. Ezekben 
az eddigiektől sűrűbb rácsosztás miatt több 
kazettát lehet elhelyezni, ami hatékonyabb, 
gazdaságosabb. Szó esett arról is, hogy idén 
420 kazetta betárolását tervezik.
Honti Gabriella, az önálló kommunikáci-
ós osztály vezetője naprakész információval 
szolgált a településvezetők számára az RHK 
Kft. által üzemeltetett hulladéktárolókról. Ki-
emelte, hogy telephelyeiken a kibocsátási ér-
tékek az éves határérték alatt maradtak. – Ez 

fontos visszacsatolás telephelyeink biztonsá-
gos működéséről – húzta alá. Bátaapátiba ed-
dig 6534 hordónyi hulladékot szállítottak el, 
ennek zöme már a végleges helyén van. 2022 
második felében elkezdődik a kompakt hul-
ladékcsomagok beszállítása az atomerőmű-
ből. Ez egy új koncepció, amelytől hasonlóan 
a KKÁT-hoz nagy megtakarításra számítanak. 
– A nagyaktivitású hulladékok végleges elhe-
lyezésére irányuló kutatások napjaink nagy 
projektjei közé tartoznak, hiszen fontos tö-
rekvésünk, hogy ne hagyjunk felesleges ter-
het a jövő generációira – vezette be a Nyugat-
Mecsekben folyó kutatásokra vonatkozó be-
számolóját Honti Gabriella. Elmondta, hogy 
a múlt évben három fúrást végeztek összesen 
3065 méter hosszúságban, az így nyert min-
ták fontos információkat hordoznak. A követ-
kező kutatási fázis tervét az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) elé fogják terjeszteni, 
ez újabb hat fúrást tartalmaz, összesen 5600 
méter mélységben. A program keretében köz-
meghallgatás is tartanak.
Dr. Filvig Géza, a TEIT elnöke rövid tájékozta-
tást adott a társulás idei eseményeiről, köztük a 
kommunikációs feladatokról. Kiemelte, hogy 
a társulás legfőbb célja a bizalom fenntartása, 
építése a lakosság körében mind az atomerő-
mű, mind a KKÁT üzemeltetésével kapcsolat-
ban. Emiatt – mint aláhúzta – továbbra is tá-
mogatják az intenzív együttműködést a nuk-
leáris létesítmények és a társulás települései 
között.
Gáncs István alelnök arról tájékoztatta az 
RHK Kft. képviselőit, hogy május 27-én Pak-
son tartanak TEIT-napot. Ez alkalommal ün-
neplik a társulás alapításának 30. évforduló-
ját. – Az eseményen számítunk az RHK Kft. 
aktív részvételére is – emelte ki a szervezet al-
elnöke.                                                                -ph-

Együttműködési megállapodást írtak alá a 
Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Képzé-
si és Foglalkoztatásfejlesztési Fórum alapítá-
sához kapcsolódóan a térség szakképzési, fel-
sőoktatási intézményei, valamint a Hunatom 
Zrt. és a PIP Np. Kft. képviselői március 22-
én Domboriban. Dr. Mikulás Brigitta, a Kö-
zép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke az 
eseményen emlékeztett arra, hogy az Ország-
gyűlés területfejlesztési szempontból kiemelt 
térségként nevesítette a Közép-Duna Menti 
Kiemelt Térséget (KDMKT). 2021-ben elké-
szültek a 99 településre vonatkozó hosszú távú 

fejlesztéseket megalapozó dokumentumok. A 
műhelymunka során egyértelművé vált, hogy 
a tervezett beruházások és fejlesztések kizáró-
lag a helyi piaci szereplőkkel, az ő erőforrásaik-
ra építve valósíthatók meg. Ehhez pedig elen-
gedhetetlen a humánerőforrás fejlesztése. En-
nek összehangolása érdekében született széles 
körű megállapodás. – Alapvetően azért hoz-
tunk létre kiemelt térséget, mert itt fog megva-
lósulni a Paks II. beruházás. Több olyan szeg-
mens és fejlesztési ágazat van, ahol azonosítot-
tuk, hogy a beruházásnak hosszú távon térségi 
hatása lesz – húzta alá dr. Mikulás Brigitta. 

Hozzátette, a mostani megállapodás csupán 
az első lépés, várják a felnőttképzők, gazdasá-
gi kamarák, gazdasági szereplők csatlakozását 
is. – A térségfejlesztési terveink jóval túlmu-
tatnak a Paks II. beruházáson – hangsúlyozta 
Süli János miniszter a megállapodás aláírása-
kor. Cél, hogy a térséget uniós források bevo-
násával vonzóbbá tegyék a befektetők számá-
ra, előmozdítsák a kis- és középvállalkozások 
fejlődését, az ipartelepítést. Ebbe jól illeszkedik 
a pályaorientációt, szakemberképzést térségi 
szinten összehangoló együttműködés.

-dsz-

Fotó: Szép Zsóka
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Süli János: Folytatjuk a munkát
Atomerőmű

A paksi atomerőműre és a két 
új blokk megépítésére szükség 
van a hazai lakosság és a gazda-
ság biztonságos ellátása érdeké-
ben. A munkát folytatjuk – fo-
galmazott Süli János, a Paks II. 
beruházásért felelős miniszter.

– Nehéz időszak ez mind-
annyiunknak, hiszen a háborút 
mindannyian elítéljük. Azt re-
méljük, hogy a lehető legkeve-
sebb áldozattal jár ez a konflik-
tus és mielőbb helyreáll a béke. 
Igyekszünk segíteni a hábo-
rú elől menekülőknek, és igyek-
szünk legjobb tudásunk szerint 
végezni a munkánkat – fogalma-
zott Süli János miniszter. Hang-

súlyozta, hogy az Európai Unió 
által Oroszországgal szemben al-
kalmazott szankciók az energe-
tikai szektorra nem vonatkoz-
nak, az orosz-ukrán konfliktus 
azonban természetesen hatással 
van a Paks II. projektben folyó 
napi munkára. – Munkatársa-
immal azon vagyunk, hogy min-
den esetben találjunk megoldást 
– emelte ki.
Süli János aláhúzta, az energe-
tikát érintő együttműködések, 
gazdasági kapcsolatok behálóz-
zák Európát, korántsem csak 
Magyarország számára okoz ki-
hívást, nehézséget a mosta-
ni helyzet. A minap Olaf Scholz 
német kancellár azt nyilatkoz-

ta, hogy az Európai Unió nem 
nélkülözheti az Oroszország-
ból származó energiahordozó-
kat, azok alapvető fontosságúak 
a közszolgáltatások és a polgá-
rok mindennapi élete szempont-
jából. A magyar kormány szán-
déka sem változott: elkötelezett 
a két új blokk megépítése mellett, 
szükség van és szükség lesz az 
atomenergiára az ellátásbizton-
ság érdekében. Nem engedhet-
jük, hogy a magyar emberek fi-
zessék meg a szomszédban dúló 
háború árát – húzta alá.
A Paks II. projektért felelős mi-
niszter arról is beszélt, jósnak 
kellene ahhoz lenni, hogy vala-
ki egy ilyen helyzetben biztosat 

mondjon, de fontosnak tartja, 
hogy a Paks II. beruházáson dol-
gozók közvetlenül kapjanak tá-
jékoztatást, ezért munkavállalói 
fórumot hívtak össze. – Ha szük-
ségét látjuk, ugyanilyen körben, 
egyébként pedig a belső infor-
mációs hálózaton tájékoztatjuk 
a kollégákat – mondta Süli Já-
nos. A fórumon arra kérte a pro-
jekten dolgozókat, hogy nyugodt 
légkörben folytassák a munkát, 
ahogy ezt a fővállalkozó is teszi 
a szerződésnek megfelelően. A 
miniszter emlékeztetett rá, hogy 
a Paks II. beruházás egy nem-
zetközi projekt, az új paksi blok-
kok építésében amerikai, német 
és francia világcégek is érintettek.
Süli János arra is kitért, hogy 
Pakson is komoly az összefo-
gás, célzott kampány indult a ne-
héz helyzetbe került kárpátaljai 
magyarok támogatására. A Se-
gítsünk együtt Visknek! akciót 
az önkormányzattal közösen az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a 
Paks II. Zrt., a PIP Kft. és a város 
sportegyesületei hirdették meg.

(X)

Munkavállalói fórum. Fotó: Paks II. Zrt.
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Jó napot, mi újság?

Marsalkó-Papp Helga
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Fél éve vezeti a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ könyv-
tárát Marsalkó-Papp Helga. El-
mondta, hogy a bajai Eötvös Jó-
zsef Főiskolán szerzett diplomát 
informatikus könyvtáros-mű-
velődésszervező szakon tizen-
négy évvel ezelőtt. A két kislá-
nyuk születése előtt azonban tel-
jesen más területen, biztonsági 
őrként dolgozott a férjével egy 
helyen. A munkába való visz-
szatérésre készülve megfogal-
mazódott benne, hogy váltani 
szeretne. – Az anyósom koráb-
ban a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban volt könyvtá-
ros, ő és a párom régóta rágták 
már a fülemet, hogy adjam be 
az önéletrajzomat, amit koráb-
ban meg is tettem. Lampert Ma-
rianna, a kulturális központ elő-
ző könyvtárosának kezébe ke-

rült, amit úgy tudtam meg, hogy 
éppen az intézmény melletti ját-
szótéren voltunk, amikor odalé-
pett hozzám, és rákérdezett a je-
lentkezésemre, amit aztán egy 
jól sikerült állásinterjú köve-
tett – idézte fel az előzményeket 
Helga, aki arról is beszélt, hogy 
eleinte kicsit bizonytalan volt, de 
gyorsan belerázódott a könyvtá-
rosságba. – Amikor esetleg elbi-
zonytalanodtam, hogy megy-e 
majd nekem ez az egész, min-
dig megerősített a férjem és az 
anyósom, akik bíztattak, támo-
gattak. Nem is gondolná az em-
ber, hogy mennyi feladatot ad 
egy ilyen kis könyvtár vezetése, 
a közismertek mellett kell pél-
dául könyvelni, statisztikákat 
készíteni, sajtófigyelést végezni. 
Szerencsére a korábbi munka-
helyemhez hasonlóan itt is ka-

matoztatni tudom azt a tulaj-
donságomat, hogy szeretek és 
tudok is az emberekkel beszél-
getni. Úgy érzem, hogy megsze-
rettek az olvasók – mondta Hel-
ga, aki kiemelte, hogy igyekszik 
megtartani azokat a hagyomá-
nyos könyvtári programokat, le-
hetőségeket, amiket a lakosság 
már ismer és kedvel, mint pél-
dául a filmklub vagy a Ringa-
tó foglalkozás, ugyanakkor új-
donságokat is tervez, amihez a 
kulturális központ vezetésétől 
nagy mozgásteret, a munkatár-
saktól pedig szükség esetén se-
gítséget kap. Otthon is megkap-
ja a szükséges támogatást, mint 
mondja, férjére, Gergőre min-
dig számíthat, segít a háztar-
tásban és nagyon jó apuka, így 
akkor is nyugodt lehet, ha csak 
késő este ér haza egy könyvtári 

program miatt. – Szeretnék egy 
legokiállítást szervezni, illetve 
önmagamból is adva, előadás-
sorozatot ökotudatosság témá-
ban, ugyanis a mi családunk en-
nek híve. A férjem szereti a kis-
állatokat, ez adta az ötletet, hogy 
bemutassunk egzotikus állato-
kat az érdeklődőknek. Elsősor-
ban a könyvtárat jellemzően lá-
togató családokat, fiatal felnőt-
teket és az idősebb korosztályt 
szeretném megszólítani, prog-
ramokkal megkínálni – összeg-
zett Helga. És ha már könyvtár 
és könyvtáros, mondhatni kö-
telező téma a Gutenberg-gala-
xis válsága, azaz hogy meglátá-
sa szerint az elektronikus mé-
dia térhódítása nyomán milyen 
jövő vár a könyvekre. Helga úgy 
fogalmazott, hogy pallos a fejük 
felett a digitális világ, de még 
mindig sokan vannak, akik ra-
gaszkodnak a könyvből olva-
sás semmihez sem hasonlítha-
tó élményéhez. Hozzátette, hogy 
vannak olyan helyzetek, amikor 
talán praktikusabb a lapos kijel-
ző, például utazáskor, de még 
ilyen esetben is vannak, akik in-
kább könyvet kölcsönöznek. Ezt 
könyvtárosként úgy tudja segí-
teni, ösztönözni, hogy hosszabb 
kölcsönzési időt biztosít az ol-
vasónak. Helga kiemelte, hogy 
fontos folyamatosan életben tar-
tani az olvasáskultúrát. A csa-
ládban is ezt teszik, ahova az ol-
vasás igazi szeretetét tulajdon-
képpen a párja vitte édesanyja 
példája nyomán. Nagyon sok 
könyvük van, ötesztendős Liza 
és háromesztendős Milla lányuk 
is „olvas”. Kikapcsolódni Hel-
ga a gyerekekkel együtt szokott, 
kézműveskednek, társasjátékoz-
nak, filmet néznek. Arra a kér-
désre, hogy van-e énideje, hatá-
rozott nemmel válaszol, hozzá-
fűzve, hogy nincs ezzel semmi 
baj, ebben az életformában tel-
jesnek érzi magát. – Mondjuk, 
ha vennék egy hosszú, forró für-
dőt, az biztos, hogy tíz perc sem 
telik bele, és valamelyik gyerme-
kem kopogtat az ajtón. Nem baj, 
úgyis eljön majd az idő, amikor 
visszasírom ezt a korszakot – 
mondta.

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Hírnök retró

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

21. századi pihenőparkká ala-
kult a Szabó Erzsébet és az Új-
templom utcák közötti tömb-
belső. […] A beruházás közel 
117 millió forintból valósult 
meg. Korszerűsödött a tér- és 
járdaburkolat, és a közművek 
is megújultak a területen. […] 
„Bandahinta”, körhinta és ping-
pongasztal került a térre a fiata-
labbak számára, és minden arra 
járó megpihenhet a korszerű 
köztéri padoknál, asztaloknál. 
A parkolási gondokat enyhí-
tendő hét darab megállóhelyet 
is átadtak az Újtemplom utca 
végén. A munkálatokat augusz-

tusban kezdte meg a kivitele-
zéssel megbízott DC Dunakom 
Kft., a szerződés szerinti befe-
jezési határidő november 30. 
volt. […] Az óvárosi Váci Mi-
hály utca mögötti parkban is 
dolgoztak a munkagépek. A 
négyemeletes lakóépület mö-
götti területen 20 parkoló épült, 
megerősítették a támfalat, és a 
lépcsőházak bejárata előtti te-
rület, valamint a játszótérhez 
vezető járda térkő burkolatot 
kapott – mindez több mint 40 
millió forintból valósult meg.               

Dallos Szilvia
2010. december 3., 19. évf. 23. szám

Megkezdte működését a Paksi Kistérsé-
gi Alapszolgáltató Központ. Az új intéz-
mény az első, amelyet a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás alapított és tart fenn. 
[…] A szociális és gyermekjóléti alapellá-
tások, így a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgáltatás, az idősek nappali ellátása, az 
étkeztetés és a házi segítségnyújtás meg-
szervezése és biztosítása Pakson és a kis-

térség 13 településén – ez a feladat vár a 
Paksi Kistérségi Alapszolgáltató Központ 
néven létrehozott új intézményre. Három 
településen csak a helyettes szülői háló-
zatot működteti az új szervezet. […] Az 
új intézmény létrehozását az indokolta, 
hogy a szociális alapellátáshoz igényelhe-
tő kiegészítő normatívához csak e szer-
vezeti formában juthatnak hozzá a tele-

pülések. A Paksi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás esetében ez 41 millió forintot jelent. 
A változás a lakosságot nem érinti, hi-
szen a szolgáltatásokat igénybe vevők to-
vábbra is ugyanazokkal a szakemberek-
kel találkoznak, és a dolgozók státuszá-
ban sem következik be módosulás. […] 

dsz 
2011. február 18., 20. évf. 4. szám

Családja körében ünnepelte 
minap századik születésnap-
ját Árki Károlyné Bözsi néni, 
aki öt gyermeket nevelt, s ne-
kik köszönhetően ma tizenegy 
unokája, kilenc dédunokája 
van. […] Fiatalon özvegy ma-
radt […], boltot vezetett, majd 
takarított Földespusztán, az ál-
lami gazdaságban. Busz híján 

gyalog járt, gondoskodott a 
gyerekekről, csinálgatta a házi-
kót […] Bözsi néni azt mond-
ta, hálás azért a kegyelemért, 
aminek hosszú életét köszön-
heti. Nehéz volt, de úgy fogad-
ta sorsát, ahogy azt neki szán-
ták […]. 

Vida Tünde 
2010. december 17., 19. évf. 24. szám

Tömbbelsők korszerűsödtek 

Csak a név változott, a szolgáltatás, a szakembergárda nem

Úgy fogadta sorsát, ahogy 
azt neki szánták 

Hatvanötmillió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert informatikai fejlesztés-
re a paksi önkormányzat.  A si-
keres pályázattal a város oktatá-
si intézményeinek eszközparkja 
bővül. A Paks–Pusztahencse–
Németkér Általános Iskola In-
tézményfenntartó Társulás ne-
vében nyújtott be pályázatot 
„Intelligens iskola – informati-
kai infrastruktúrafejlesztés Pak-
son” címmel az önkormányzat a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program támogatási rend-
szerében. […] Az elnyert for-
rásból 46 számítógépet és 48 
digitális táblából, projektor-
ból, valamint laptopból álló 

tantermi csomagot vásárol-
nak, amelyeket a gyermeklét-
szám és a jelenlegi informa-
tikai infrastruktúra alapján 
osztanak szét az intézmények 
között. Jut forrás a sajátos ne-
velési igényű tanulók együtt-
nevelését segítő eszközökre 
is. Erre és az alkalmazásuk-
hoz kapcsolódó oktatásra 61,5 
millió forintot fordíthatnak, 
a fennmaradó összeget pedig 
a pályázat megvalósításához 
kapcsolódó egyéb szolgáltatá-
sokra. […] ezzel a pályázattal 
első alkalommal nyert a város 
valamennyi oktatási intézmé-
nyét érintő támogatást.

Kohl Gyöngyi          
2010. december 17., 19. évf. 24. szám

Digitális táblákat is kapnak az iskolák
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Szeptember közepén kezd-
te a megrongálódott burkola-
tok bontását a Kornis utcában 
a közbeszerzési eljárásban ki-
választott Soltút Kft. […] A 
közművek közül a gázvezeték-
rendszert is korszerűsítették a 
beruházás keretében, a gerinc-
vezeték rekonstrukciója mel-
lett 21 darab leágazó vezeték 
is készült. Az út 3450 négyzet-
méteren aszfaltburkolatot ka-

pott és szélesebb is lett: kényel-
mesebbé válik így a kétirányú 
forgalom. A kapubejárókat és 
a járdát térkő burkolattal lát-
ták el, ez nem csak esztéti-
kai szempont volt a tervezés-
nél, bármilyen bontásnál egy-
szerűbb a helyreállítás is. […]
A Kornis utcai beruházásra 85 
millió forintot biztosított a vá-
ros.                              Dallos Szilvia

2010. december 3., 19. évf. 23. szám

Története legnagyobb sikerét érte el a 
Paksi FC a Ligakupa elhódításával. Az 
1952-ben alapított klub 2006-ban került 
az élvonalba, és a tudatos, szisztemati-
kus munkának köszönhetően egyre job-
ban szerepel az első osztályban. A 2010–
2011-es szezonban 23 fordulót követően 
lapzártánk idején második a zöld-fehér 
egylet, és az első serleg is megérkezett. A 
sorozatban tavaly szintén finalista PFC 
akkor még alulmaradt a DVSC ellen, 
idén azonban már nem volt gárda, mely 
megállíthatta volna a paksiakat. Az ide-
genbeli 2:1-es vereségre a rendkívül hi-
deg, szeles időben 3:0-s hazai győzelem-
mel válaszolt Kis Károly együttese, így az 
aranyérem és a kupa mellett 21 millió fo-
rinttal gazdagodott a klub. […]                                       

Faller Gábor 
2011. április 22., 20. évf. 8. szám

A záró fordulótól függetle-
nül második helyen végzett 
a Monicomp Ligában a Pak-
si FC labdarúgócsapata. Kis 
Károly együttese utolsó ha-
zai mérkőzésén 3:0-ra győz-
te le a Vasast, a találkozón 
Böde Dániel mesterhármast 
szerzett. A paksi játékos a 
43. percben Kiss Tamás lab-
dáját, a 67.-ben Csehi közép-
re adását, majd a 70.-ben egy 
kezezésért megítélt bünte-
tőt váltott gólra. A klub tör-

ténete legjobb szezonját fut-
ja, az ezüstérem mellé Euró-
pa Liga-szereplés is jutalma 
a zöld-fehér egyletnek. […] 
A Paksi FC az utolsó játék-
napon idegenben az MTK el-
len lép pályára. A Hidegkuti 
Nándor Stadionban május 
21-én 17.30-kor kezdődik a 
mérkőzés, melyen a Magyar 
Labdarúgó Szövetség veze-
tői átadják a Paksi FC-nek az 
ezüstérmeket.     Faller Gábor 

2011. május 20., 20. évf. 10. szám

Az isztambuli olimpiai kvali-
fikációs cselgáncs Európa-baj-
nokságon a +100 kg-os súlycso-
portban Bor Barna, az ASE ver-
senyzője ezüstérmet nyert. A 
paksi dzsúdós lett, német, orosz 
és grúz ellenfél legyőzése után 

jutott a döntőbe, ahol kikapott 
a négyszeres világbajnok francia 
Teddy Rinertől. […] 14 súlycso-
portban több mint négyszázan 
léptek tatamira, egyszóval ko-
moly verseny volt. […]                  kj 

2011. május 6., 20. évf. 9. szám

Óvárosi utca új köntösben 

Történelmi Paksi FC győzelem 

Bajnoki ezüstöt ért a 3:0-s győzelem 

Európa-bajnoki ezüst Törökországból

Paksi Hírnök retró

Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Óvodába hívogató
Bemutatkoznak az óvodák
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Óvodába hívogató

Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézmény
A Mesevár óvoda 1978 óta mű-
ködik a lakótelepen, az Ifjúság 
útja és a Gesztenyés út sarkán, 
az ASE sportpályával szemben. 
Intézményünkben, hat csoport-
ban, esztétikusan kialakított és 
berendezett belső környezet, 
szeretetteljes, családias légkör 
fogadja a gyermekeket. Vegyes 
életkorú csoportokat szerve-
zünk, melyekben tágabb lehető-
ség nyílik a gyermekekkel való 
egyéni bánásmódra és a diffe-
renciálásra.
Minden csoportnak gondo-
zott játszóudvara van, saját fe-
dett homokozóval és mozgás-
fejlesztő játékokkal. Hatalmas 
udvarunkon további zöld, fü-
ves területek, dombok kínál-
nak lehetőséget a gyermekek 
mozgásigényének kielégítésére 
és a szabadtéri mozgásos prog-
ramjaink megvalósítására, va-
lamint kerékpározásra, labda-
játékokra.
Napirendünk a gyermekek fej-
lődési szintjéhez, szokásaihoz, 

élettani sajátosságaihoz és az év-
szakok köré épül. Minden gyer-
mek egyedi, ezért nevelésünk 
alapelve: megfelelő figyelmet 
fordítani személyiségük és te-
hetségük kibontakozására. 
Nevelési programunk: Óvodai 
nevelés játékkal, mesével Mese-
vár módra. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk a játékra, az óvodás gyer-
mek legfontosabb tevékenysé-

gére, hiszen a játékon keresztül 
tanul, fedezi fel a világot, és el-
engedhetetlen feltétele az egész-
séges fejlődésnek. A mesélésre, 
ami ott van a mindennapjaink-
ban: tanulás és szórakozás, egy-
másra hangolódás. A mese az 
anyanyelv zenéje és észjárása. A 
mozgásfejlesztésre sok szabad 
mozgáslehetőséggel az udvaron, 
ami kiegészül szervezett foglal-

kozásokkal a sportcsarnokban, 
tehetséggondozó és felzárkózta-
tó programokkal.
Célunk a környező világ sokol-
dalúbb megismertetése, meg-
szerettetése. Boldog, derűs, 
szeretetteljes környezet biz-
tosítása a gyerekek számá-
ra. Amit kínálunk: logopédia-, 
diszlexiaprevenció (tanulási ne-
hézségek megelőzése), dalos 
ovi (zenére fogékony gyerme-
kek számára, zenei tehetséggon-
dozás), labdás ügyességfejlesz-
tés (foci és kosárlabda), vízhez 
szoktatás, úszástanítás, korcso-
lyázás, színházlátogatás, hittan.  
A gyermekek nevelését gondos, 
megóvó, magasan képzett, nagy 
szakmai gyakorlattal rendelke-
ző mozgásfejlesztő, úszásoktató, 
fejlesztőpedagógus végzettség-
gel is rendelkező pedagógusok 
segítségével végezzük. Az óvoda 
címe: 7030 Paks, Ifjúság u. 1/b., 
telefon:  75/830-407. Nyílt na-
pot tartunk 2022. április 7-én 16 
órától 17.30-ig.

Fotó: Babai István

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Szülők!

Az a kisgyermek, aki 2022. augusztus 31-
ig betölti a harmadik életévét, óvodaköte-
les korú. A jogszabályi kötelezettségnek ele-
get téve a 2022/2023-as nevelési évre be kell 
íratni óvodába.

Paks Város Önkormányzata az általa fenntar-
tott Paksi Benedek Elek Óvoda (7030 Paks, 
Ifjúság útja 4.) és a Paksi Napsugár Óvoda 
(7030 Paks, Vörösmarty utca 7–11.) székhe-
lyén várja a Paks város közigazgatási terüle-
tén lakóhellyel rendelkező leendő óvodások 
gondviselőit az alábbi időpontban: 2022. áp-
rilis 25–26. (hétfő-kedd) 7.30–17.00 óra.

A jogviszony létesítésével összefüggő el-
járásról a kitűzött időpont előtt harminc 
nappal hirdetményben tájékozódhatnak az 
érintettek, mely megtalálható az intézmé-
nyekben, a helyi médiumokban, valamint 
Paks város honlapján (www.paks.hu).
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a követ-
kező összeállítást, melyben megismerked-
hetnek a városi óvodák székhely-, illetve 
tagintézményeivel, bepillantást nyerhet-
nek a mindennapi életükbe. A bemutatko-
zásban helyet kapnak a városban működő 
nem önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek is, hogy az érintett szülők teljes képet 
kaphassanak a lehetőségekről.
Városunk minden intézményében közös 
az akarat, hogy a gyermekek óvodai beil-
leszkedése zavartalan legyen.
A beíratással kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat által fenntartott óvodák ese-
tében jegyzői hatáskörben a Polgármeste-
ri Hivatal intézményfenntartó csoportja 
végzi, bármilyen szülői kérdéssel fordul-
janak bizalommal a csoport munkatársai-
hoz: Debreceniné Polgár Eszter csoport-
vezetőhöz (75/500-559) és Nagyné Pap 
Brigitta köznevelési és kulturális referens-
hez (75/500-555).

Fotó: Babai István/archív
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Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda
Óvodánk jó helyi adottságokkal 
rendelkezik. Az Atom tér, kul-
turális központ, iskola, sportlé-
tesítmények szomszédságában 
épült, mégis közel van a zöld-
övezethez. 
Óvodai nevelés a művészetek esz-
közeivel című programunkkal 
segítjük a pozitív érzelmek kifej-
lődését és megerősödését a gye-
rekekben, mert az egészséges 
emberi kapcsolatokhoz ezekre 
egész életükben szükségük lesz. 
A művészeti ágaknak előre ki-
alakított kis „kuckóiban” önál-
lóan alkothatnak az óvodása-
ink. Zenéléshez gyermekkéz-
be jól illő hangszereket, alkotó 
tevékenységhez változatos esz-
közöket kínálunk. Gyermekek-
hez közel álló, jól érthető, érté-
kes művészi tartalmat válasz-
tunk, sokat merítünk klasszikus 
művekből, néphagyományaink, 
népmeséink „tiszta forrásából”. 
Családias légkörben elhivatott 

pedagógusok, szakképzett peda-
gógiai asszisztensek foglalkoznak 
a gyermekekkel, szeretetteljes 
dajkák gondozzák őket. Vegyes 
csoportjainkban a kicsik öröm-
mel tanulnak a nagyoktól, nekik 
pedig lehetőségük van arra, hogy 
segítsenek a kisebbeknek. Bol-
dog, felszabadult óvodáskorban 

növekszik felelősségtudatuk, em-
pátiájuk, és felnőttkorukban is 
segítőkész, egymásra odafigyelni 
tudó emberekké válnak.
A nagycsoportosoknak szerve-
zett programjaink segítik, hogy 
könnyebb legyen számukra az is-
kolakezdés. Speciálisan képzett 
pedagógusaink tudatosan figyel-

nek a tehetséges gyermekekre. 
A nagyok labdás testnevelésen, 
Mestermorzsa Vizuális Tehet-
ségműhelyben, különböző mű-
helymunkákon: Zimme-zumm 
Zeneovin, Csiri-Biri Társulat 
drámajátékon és a Perdülj-for-
dulj gyermektáncon vehetnek 
részt. Gyógypedagógusunkkal 
az lemaradók egyéni fejleszté-
sét is biztosítani tudjuk. A spe-
ciális fejlesztést igénylő gyere-
kekkel utazó gyógypedagógus 
foglalkozik. Lehetőség van még 
gyógytestnevelésre, vízhez szok-
tatásra, logopédiai fejlesztésre, 
hittanoktatásra is.
További információt kaphat-
nak rólunk intézményünk hon-
lapján: https://benedekelekovi.
paks.hu, vagy telefonon: 75/510-
927; 75/830-150. Nyílt napot 
tartunk 2022. április 11-én 16-
tól 18 óráig. 
Legyen Kishegyis az Önök leg-
drágább kincse is!

Nagy múlttal rendelkező óvo-
dánk a Tolnai úton várja leendő 
óvodásait, öt csoportban, csalá-
dias légkörben. A Hétszínvirág 
név számunkra nagy jelentő-
séggel bír, a virág a természet-
szeretetünket, a sok szín a vál-
tozatosságot és a gyermekkorra 
oly jellemző fantáziagazdag-
ságot, mesebeliséget jelképezi. 
Gyermekcsoportjainkban lel-
kes, elhivatott óvodapedagó-
gusok látják el a nevelőmun-
kát. Csoportszobáink tágasak, 
világosak, ahol a mindenna-
pi tevékenységeket biztonsá-
gos és szeretetteljes légkör-
ben tudjuk megvalósítani. Szá-
munkra a legfontosabb, hogy a 
gyermekek nap mint nap po-
zitív élményekkel gazdagodja-
nak, jól érezzék magukat, szü-
leik biztonságban tudják őket. 
A környezeti nevelés fontos-
ságát, személyiségformáló sze-
repét tekintjük óvodai nevelé-
sünk vezérfonalának, ezért az 

óvodában megvalósuló tevé-
kenységeket erre fűzzük fel. Az 
óvodába lépés pillanatától alkal-
muk van a gyermekeknek arra, 
hogy a természet csodáit felfe-
dezzék. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a felnövő generáció 
szeresse, tisztelje, óvja és véd-
je a természetet és környezetét. 
A természet iránti pozitív attitű-

dök alakítását segíti a Zöldszíves 
filozófia, megismerését szolgálja 
a Madarász-ovi program, illet-
ve a vizsgálódásokhoz, kísérle-
tezésekhez kialakított úgyneve-
zett természetbúvár-szoba és az 
udvarunkon található környeze-
ti nevelési minitanösvény. A lep-
kekertünkben, a gyógynövény-
kertben és a magaságyásokban 

a gyermekekkel együtt gondoz-
zuk a növényeket, betekintést 
nyerhetnek a komposztálás fo-
lyamatába, szelektíven gyűjt-
jük a hulladékot, valamint az ál-
latok védelmére is nagy hang-
súlyt fektetünk. Az óvodánktól 
búcsúzó gyermekeknek Zöld-
szíves tábort, erdei óvodát szer-
vezünk. Folyamatosan korsze-
rűsödő óvodánk tornaszobá-
val és sószobával is rendelkezik, 
melyek a gyermekek egészségét 
szolgálják. A nevelési év kere-
tében labdás foglalkozást, gyer-
mek néptáncot, vízhez szokta-
tást, gyógytestnevelést, hitok-
tatást kínálunk. Pedagógusaink 
számára a tehetséggondozás 
épp olyan fontos, mint a felzár-
kóztatás. A lassabban fejlődő 
gyermekekkel gyógypedagógus, 
logopédus és fejlesztőpedagó-
gus foglalkozik. Nyílt napot tar-
tunk 2022. április 5-én 16 órá-
tól 17.30-ig, ahova a szülőket és 
gyermekeiket is várjuk. 

Fotó: Babai István
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Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézmény

Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda
„Minden makkban rejlik egy 
tölgyfa, / minden tölgyfában rej-
lik egy erdő, /ha egy makkban 
ennyi minden rejlik, / vajon egy 
kisgyermekben mi minden van. / 
… ahány gyermek, annyiféle cso-
dálatos világ … ”
Óvodánk 2004-ben nyitotta meg 
kapuit Dunakömlődön. Az in-
tézmény két gyermekcsoporttal 
működik, a Felhőcske és a Pillan-
gó csoportba is vegyes életkorú 
gyermekek járnak. Csoportszo-
báink tágasak, világosak, elkülö-
nített „kuckók” teszik lehetővé a 
gyermekek felszabadult játékát 
és tanulását. Mind a két csopor-
tunkhoz külön mosdó tartozik, az 
óvoda öltözőjében minden gyer-
meknek saját öltözőszekrénye van 
a jelével ellátva. Az óvodapedagó-
gusok az oktató-nevelő munkát 
a nevelő munkát segítő dajkák és 
pedagógiai asszisztens segítségé-
vel végzik. Az udvar tágas, a má-
szókák, a hinták és a homokozó 

lehetőséget adnak a gyermekek 
nagymozgásának fejlesztésére.
Pedagógiai programunk a népha-
gyományőrzésen alapszik. Igyek-
szünk kihasználni a helyi sajátos-
ságokat a tapasztalatszerzés során. 
Nevelési programunk elkötelezett 
az óvodai nevelés értékei és időt-
álló hagyományai, az óvodáskor-

ra egyedülállóan jellemző érzelmi 
fogékonyság, a gyermeket meg-
illető jogok tiszteletben tartása 
mellett.
A néphagyomány őrzése, megis-
mertetése a gyermekekkel óvo-
dánk dolgozóinak régóta szív-
ügye. Programunkba a népi kul-
túra azon elemeit építettük be, 

amelyek igazodnak a gyermekek 
életkori, fejlődési sajátosságaihoz 
és mindennapi életüket gazdagít-
ják. Óvodapedagógusaink az éves 
nevelési terv elkészítése során épí-
tik be ezt a tevékenységekbe. Fon-
tos számunkra, hogy a gyerme-
kek a jeles napokra való készülő-
désben jó kedvvel vegyenek részt, 
ahogy az ünnepnapokon is. A kö-
zös várakozás és az élmények, ta-
pasztalatok szerzése a gyermekek 
fejlődésében is fontos szerepet 
játszik. Természetes anyagokat 
igyekszünk használni a kézmű-
ves tevékenységekben és a deko-
rációnál.
A délutáni szabadidős progra-
mok a szülői igények és a gyerme-
kek életkori sajátosságainak figye-
lembevételével szerveződnek. Vá-
lasztható délutáni tevékenységek: 
néptánc, ovifoci.
Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt nyílt napunkon 2022. április 
6-án 16.30-tól.

A Paksi Napsugár Óvoda Vö-
rösmarty utcai székhelyóvodá-
ja az óváros szívében található. 
A műemlék jellegű épület fek-
vése miatt udvarunk csendes, 
zárt és biztonságos, felújított 
és jól felszerelt praktikus fajá-
tékokkal, fedett teraszokkal és 
homokozókkal. Óvodánkban 
négy csoportszoba található, 
melyekhez három mosdó tar-
tozik, valamint csoportonként 
egy-egy tágas öltöző. Korszerű 
mozgásfejlesztő eszközökkel 
felszerelt tornaszoba is a ren-
delkezésünkre áll. A csoport-
szobáink modern, esztétikus 
bútorokkal, eszközökkel fel-
szereltek, ennek köszönhetően 
barátságos légkörben fogadjuk 
a vegyes életkorú gyermeke-
ket, és biztosítani tudjuk az el-
mélyült és önfeledt játékot.
A Színesen, hatékonyan a mű-
vészetek eszközeivel elnevezésű 
program alapján dolgozunk, de 
a néphagyományok ápolását is 

fontosnak tartjuk, ezért arra tö-
rekszünk, hogy mindkét irány-
elv megjelenjen a mindenna-
pokban. A művészetekkel kap-
csolatos világnapokat – mese, 
zene, költészet – megünnepel-
jük. Tehetségműhelyt tartunk 
havonta egyszer a tanköteles 
korú gyermekeknek: dráma-já-
ték, zeneovi, mozgásfejlesztés, 

valamint kézművesbarkácsolás 
keretein belül igyekszünk köze-
lebb vinni hozzájuk a művésze-
ti tartalmakat. A művészet köz-
vetítésére a város által kínált 
lehetőségeket is igénybe vesz-
szük, több városi intézmény-
nyel is kapcsolatban vagyunk, 
rendszeresen járunk a képtár-
ba, könyvtárba, múzeumba, a 

művészeti iskolába és színház-
ba. Fontos számunkra, hogy a 
fiatalabb korú gyermekek is ré-
szesüljenek művészeti tartal-
mú programokból, ezért évente 
többször szervezünk színházi 
előadást és farsang alkalmával 
táncházat, aminek óvodánk ad 
helyet. Az egyik csoport német 
nemzetiségi csoportként mű-
ködik, a német nyelv megis-
mertetése, megszerettetése já-
tékos formában történik.
A Paksi Napsugár Óvoda vá-
lasztható délutáni tevékenysé-
gei: hittan – ami mind a három 
felekezet számára lehetővé te-
szi a hitoktatást –, dzsúdó, ovi-
foci, néptánc, twirling, állat-
asszisztált terápia. Támaszko-
dunk a családi nevelésre, azzal 
szorosan együttműködve dol-
gozunk.
Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt nyílt napjainkon 
2022. április 8-án és április 12-
én 16.30-tól.

Fotó: Babai István
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Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvoda

Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvoda
Az Eötvös utcai tagóvoda a vá-
ros óvárosi, kertvárosi részében, 
csendes, családi házas környezet-
ben található. Óvodánk adottsá-
gainál fogva családias jellegű. Az 
óvoda tágas udvaraiban változa-
tos mozgáslehetőségeket kínáló 
játékeszközök, fedett homokozók 
várják az örökmozgó gyerekeket. 
Az első, térköves udvaron lehető-
ség nyílik a kerékpározásra, rolle-
rezésre, motorozásra, aszfaltraj-
zolásra, a közlekedési szabályok 
megismerésére, gyakorlására. 
Tornaszobával is rendelkezünk, 
ami gazdag felszereltségével sok-
féle mozgáslehetőséget kínál. Az 
óvoda három vegyes csoporttal 
működik. A csoportszobák esz-
tétikusak, otthonosak, a meglévő 
tárgyi feltételek a gyermekek ne-
veléséhez, a változatos játéktevé-
kenységekhez és mozgásigényük 
kielégítéséhez sokrétű lehetőséget 
biztosítanak. Minden csoportszo-
bában van akvárium, és minden 

csoportnak magaságyása az ud-
varon, melyeket a gyerekekkel kö-
zösen gondozunk, és komposztá-
lunk is. Célunk a tapasztalatszer-
zésen alapuló ismeretnyújtás, a 
tevékenységközpontú óvodai ne-
velés eszközeivel, az életkori, az 
egyéni és fejlődési sajátosságo-
kat figyelembe véve. Gyermekké-

pünk, hogy a ránk bízott gyermek 
képességeit minél teljesebben ki-
bontakoztassuk, biztosítsuk a ne-
velés optimális feltételeit, segítsük 
az iskolai közösségbe történő be-
illeszkedéshez szükséges gyerme-
ki személyiségvonások fejlődését, 
a környezete felé nyitott gyerme-
ket neveljünk a játékos tevékeny-

ségekkel. Minden évben gaz-
dag programtervet állítunk ösz-
sze, a gyermekek számára vonzó 
és maradandó élmények bizto-
sításával. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a fenntarthatóságra, a kör-
nyezetvédelemre, a környezettu-
datos magatartás megalapozására 
és az egészséges életmódra neve-
lésre. Minden évszakban szer-
vezünk erdei óvodai kirándulást 
a nagycsoportos gyerekeknek a 
Cseresznyéskert Erdei Iskolába és 
környékére, ahol nagyon sok ér-
dekesség vár rájuk. Ünnepeinket, 
hagyományainkat az évszakok-
hoz kapcsolódó jeles napok köré, 
a természeti környezetre figyelve 
szervezzük. Heti rendszeresség-
gel vannak logopédiai, gyógype-
dagógiai foglalkozások és fakulta-
tív programok (vízhez szoktatás, 
hittan, ovifoci, néptánc). Várunk 
szeretettel minden érdeklődőt 
nyílt napjainkra 2022. április 6-án 
és 7-én 16.30-tól.

A Paksi Napsugár Óvoda Mun-
kácsy utcai tagóvodája a Malom-
hegyen található, a Gárdonyi-ki-
látó mellett, családi házas kör-
nyezetben. Az óvoda udvarából 
Dunára néző panoráma fogadja a 
gyermekeket és szüleiket. 
A teljeskörűen felújított udvarunk 
szinteltolásos, amely így kiváló le-
hetőséget nyújt a gyermeki felfe-
dezésre, megtapasztalásra, sok-
oldalú mozgásfejlesztésre, illetve 
a tudatosan felépített pedagógiai 
munka megvalósítására. 
Családias hangulatú óvodánkban 
három vegyes csoportban vár-
juk a gyermekeket. A csoportja-
ink neve is a környezet közelségét 
jelképezi: Mókus, Csicsergő, Süni 
(német nemzetiségi csoport). 
Szakképzett óvodapedagógusa-
ink és dajkáink munkája biztosítja 
a gyerekek harmonikus személyi-
ségfejlődését, mindennapjaik él-
ményekben gazdag eltöltését. 
Óvodánkban fogadjuk a kiemelt 
figyelmet igénylő gyerekeket is, 

az óvoda gyógypedagógusa heti 
rendszerességgel fejleszti őket.
Csoportszobáink berendezé-
se esztétikus, a gyerekek élet-
kori sajátosságainak megfele-
lő. Egyik termünkben galéria is 
bővíti a teret. A csoportokhoz 
saját öltözők, mosdók, illetve az 
udvar felé fedett teraszok tar-
toznak, így időjárástól függet-

lenül is biztosítani tudjuk a le-
vegőzést.
Óvodánk programja: Mozgás-
fejlesztéssel az egészséges életmó-
dért. Nagy hangsúlyt fektetünk 
az egészséges életmód kialakí-
tására, fejlesztésére, a gyerme-
kek testi-lelki szükségleteinek és 
mozgásigényeinek kielégítésére. 
A mozgásos tevékenységek so-

rán alapozunk a gyermekek moz-
gáskedvére, feladatunk a mozgás 
megszerettetése, a mozgáskedv 
fenntartása. Óvodánk jól felsze-
relt tornaszobával rendelkezik, 
ahol biztosítunk vitamintornát, 
Mozgáskottát, kosárlabdázást, va-
lamint ovifocit. A mozgásfejlesz-
tő eszközök bővítéséhez óvodánk 
alapítványa, a Napsugár Alapít-
vány is hozzájárul. Részt veszünk 
a tanköteles korú gyermekekkel 
az uszodai vízhez szoktatás prog-
ramban.
Választható délutáni programok: 
néptánc, felekezetek szerinti hit-
tanoktatás, dzsúdó, ovifoci, kosár-
labda, állatasszisztált terápia.
Kiemelt figyelmet fordítunk a 
szülők és az óvoda kapcsolatának 
ápolására, erősítésére. Több olyan 
programot szervezünk, amelyek a 
családdal való együttműködésen 
alapszanak. 
Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt nyílt napjainkon 2022. ápri-
lis 4-én és április 5-én 16.30-tól.

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István

Óvodába hívogató18 n Paksi Hírnök, 2022. március 25.



Aranyhal Waldorf Óvoda

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

Az Aranyhal Waldorf Óvoda 
2015 szeptembere óta fogadja a 
gyermekeket. Kislétszámú cso-
portunk a Waldorf-pedagógiá-
nak megfelelően vegyes életkorú 
– hiszen ez áll a legközelebb egy 
család vagy közösség mindenna-
pi életéhez. 
„Csináld utánam”, avagy utánzás 
és tanulás: Kisgyermekként min-
dent utánzás alapján tanulunk, 
beszédet, mozgást, gondolko-
dást, érzések kifejezését. A gyere-
kek mindent elraktároznak, tehát 
a felnőtteknek tudatosan kell „vá-
logatni”, átgondolni, hogy mit sze-
retnének nekik „tanítani”. Ezért 
fontos, hogy óvodánkban a gye-
rekek között tevékenykedő felnőt-
tek utánozható mintát nyújtsanak 
a nap folyamán. Nem a beszéden, 
az utasításon van a hangsúly, ha-
nem a tevékenységeken, illetve a 
cselekvés minőségén.
„Meghódítom a csillagos eget”, 
avagy biztonság és felfedezés: A 

gyerekeknek alapvető igényük 
van a biztonságra. Kisbaba ko-
rukban az édesanyjuk ölelése 
nyugtatja meg őket. Későbbiek-
ben az a tudat, hogy biztonság-
ban vannak, kalandozásra, felfe-
dezésre készteti őket. Óvodánk-
ban határozott kereteket adunk, 
melyeken belül a gyerekek szaba-

don mozoghatnak. Maguk dönt-
hetik el, mivel játszanak, vagy 
hogyan másszanak fel a fára. Az 
egyértelmű és egyszerű szabá-
lyok azért vannak, hogy ezeket 
a kereteket szolgálják. A peda-
gógus feladata egy nyugodt, har-
monikus és biztonságos légkör 
megteremtése, melyben a gyere-

kek szabadon kipróbálhatják sa-
ját határaikat, akaratukat, kifejez-
hetik érzelmeiket, megtanulhat-
ják a közösségi élet működését.
„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 ga-
bonája, melyből a tízórai készül, 
van saját tevékenysége, pl. fes-
tés, sütés, gyurmázás. Minden 
nap azonos ritmusban zajlik. A 
gyerekek pár hét elteltével pon-
tosan tudják, hogy milyen tevé-
kenység következik, és arra ho-
gyan készüljenek fel. Utasítások 
nélkül tudják, hogy mikor kell 
rendet rakni, kezet mosni vagy 
éppen kötényt kötni. A gyere-
kek nyugalmat lelnek a ritmi-
kusságban, ami biztonságot ad 
számukra.

Óvodánk a Pécsi Egyházmegye 
fenntartásában, a katolikus isko-
la tagóvodájaként működik. A 
négy csoport befogadására alkal-
mas óvoda Paks központjában ta-
lálható. A műemlékvédelem alatt 
álló épület az elmúlt években tel-
jesen megújult, a régi stíluseleme-
ket meghagyva, Paks jellegzetes-
ségeit kiemelve, modern belső te-
rek várják a gyermekeket. 
Az óvoda felszereltsége kiváló, az 
eszközállomány segítségével min-
den irányú fejlesztés biztosított. 
A gondosan megtervezett udvar 
mozgásfejlesztő eszközei aktív 
mozgásra késztetik a gyermeke-
ket. A tornaterem is jól felszerelt, 
biztosított a mindennapi frissítő 
mozgás, a heti mozgásos foglal-
kozás. 
A pedagógiai programunkban 
hangsúlyos a keresztény nevelés.
Támogatunk minden olyan peda-

gógiai módszert, illetve eszközt, 
melyek a gyermekek személyiség-
formálását segítik. Célunk, hogy 
minden kisgyermek megkapja a 
fejlődéséhez szükséges segítséget 
tehetségének feltárásához, hátrá-
nyának leküzdéséhez. Az óvodai 

fejlesztő munkát logopédus, fej-
lesztőpedagógus, gyógypedagó-
gus és pszichológus segíti. 
2022. szeptember 1-től körzetha-
tár nélkül várjuk a gyermekeket a 
tiszta kiscsoportba, néhány gyer-
meket a tiszta középső csoport-

ba és néhány kicsit a vegyes cso-
portba, ahol 3–7 éves gyermeke-
ket nevelünk, fejlesztünk.
Amit kínálunk: szeretetteljes, 
sokféle élménnyel tarkított min-
dennapok, játékos hitre neve-
lés. Választható/javasolt foglal-
kozások: mozgásfejlesztés, ala-
pozó terápia; néptánc, kézműves, 
drámajáték, énekfoglalkozás; lo-
gopédia, fejlesztő foglalkozás; 
vízhez szoktatás. 
A beiratkozás 2022. április 20–
21-én lesz, a 7030 Paks, Kossuth 
Lajos u. 2. alatt.  Parkolási lehető-
ség: 7030 Paks, Kossuth Lajos u. 
6. Telefonszámunk: 06-30/481-
77-25.
A beiratkozással kapcsolatban, to-
vábbi tájékozódás céljából figyel-
mükbe ajánljuk intézményünk 
honlapját és Facebook-oldalát is: 
baloghakatisk.hu; facebook.com/
baloghantalkatolikusiskola.

Fotó: az óvoda felvétele

Fotó: Babai István
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Időkapszula a Kiss Pál Utóda üzletházban

Időutazásra hívom az olvasót, 
amelyhez visszarepülünk a má-
sodik világháború idejére, ami-
kor 1942 tavaszán mozgósítják 
a 2. magyar hadsereget, megala-
kul a Kállay-kormány. Pakson a 
Szent István tér 6. számú sarok-
épületben járunk, melyben egy-
kor Flórián János kereskedő, az-
tán fia, Flórián István városbíró 
üzlete volt, majd tőlük vásárolta 
meg Kiss Pál kereskedő, aki fiai-
val megalapozta a Kiss Pál Utó-
da üzletházat. Halála után fia, vi-
téz Kiss Kálmán (1895–1976) a 
csendestársként közreműködő 
testvérével az üzletházat az 1930-
as évek közepére a fővárosi Cor-
vin Áruház mintájára Paks és 
környéke legnagyobb és leggaz-
dagabb választékát nyújtó áruhá-
zává fejlesztették. „A főnöki iro-
dában egy igen érdekes és a cég 
üzleti alapelveit képviselő aqua-
rell festmény függött. A kép hi-
dat ábrázolt, amely a termelők és 
a fogyasztók partjait köti össze. 
A híd a kereskedelmet jelképe-
ző cég, amelynek öt pillére a par-
tok közt hullámzó kereslet-kíná-
lat állandó folyamából emelkedik 
ki. A pilléreken a következő fel-
írásokat lehetett olvasni, amelyek 
egyben a komoly kereskedő alap-
elveit is jelentik: 1. Becsületesség, 

mert ebben legkisebb a konku-
rencia, 2. Szakértelem, mert a tu-
dás oly erő és fegyver, amelyet 
senki sem vehet el tőled, 3. Szor-
galom, mert azt nem szívesen 
utánozzák, 4. Takarékosság, mert 
minden megtakarított fillér ütő-
kártya a konkurenciával szem-
ben, 5. Rend, mert az fél haszon.” 
(Magyarság,1942.10.02.,5.o.) 
Az 1942-es évben óriási, eme-
letes raktárakat építettek, bízva, 
hogy a háború befejezése után 
újult erővel meginduló forgal-
mat ki tudják szolgálni. Mind-
eközben ugyanezen év márciu-
sában vitéz Kiss Kálmán az üz-
letház egyik belső helyiségében 
parkettát cserélt. A felszedett régi 
padlón megtalálták az azt készí-
tő mester nevét és az 1854-es dá-
tumot. Ez adta az ötletet, hogy 
ő is egy üzenetet helyezzen el az 
utókornak. Elővett egy céges fej-
lécű papírost, és levelet írt a ház 
jövőbeli tulajdonosának. A leve-
let gondosan összehajtogatta és 
egy üvegcsőbe helyezve kis desz-
kadarabba rejtette, lebélyegez-
ve, lepecsételve, ceruzával ráírta 
a megtalálóknak: „az üveg tartal-
ma elolvasandó”. Aztán a háború 
után jött az államosítás, és a ge-
nerációk által felépített családi 
vagyon a Népbolt Vállalat tulaj-

donába került. Vigaszt talán csak 
az nyújtott az idős korában a fő-
város melletti Gyálra költözött 
mesternek, hogy a bolt vezető-
je évtizedekre kiváló egykori ta-
nítványa, Sipos József lett. Törté-
netünk most visszakanyarodik a 
jelenbe: 2022 februárjában a so-
káig hirdetett sarokház újdonsült 
tulajdonosa, Lőrincz János meg-
kezdte az épület belső felújításá-
nak munkálatait. Egy belső he-
lyiségben a régi padlót felszed-
ve, nyolcvan év után előkerült az 
előd tulajdonosok tíz centimé-
teres fadobozkája, benne üveg-
csőbe hajtogatva a megtalálónak 
szánt üzenet. A levél felsorolja a 
cég akkori vezetőségi tagjait és az 
alkalmazottakat. Ismerős paksi 
nevek és személyek, akiket szü-
leink, nagyszüleink is ismertek, 
és talán néhány éve még volt, aki 
köztünk élt. Vitéz Kiss Kálmán 
és neje jókívánságokat küldtek a 
ház jövőbeli tulajdonosának a le-
vélben, ami azzal a szomorú köz-
léssel zárul, hogy a Kiss Pál Utó-
da üzletház vezetőinek nem szü-
letett gyermeke, így nem lesz 
utód, aki továbbviszi a családi 
vállalkozást. Lőrincz Jánost meg-
hatotta az üzenet, s mivel nem-
csak magát érzi személyes cím-
zettjének, hanem rajta keresztül 

Paks város egész lakosságát, így 
tervei szerint a felújítás után a le-
vél tartalma az épületben is ol-
vasható lesz. A levél szövege szó 
szerint így szól: 

dr. Hanol János

Fotók: magánarchívum

Vitéz Kiss Kálmán 1942-ben megírt levele nyolcvan évvel később, 2022-ben ért célba

„Kedves Utódunk! Az itt fekvő 
parkettet vitéz Kiss Kálmán és 
neje Bekker Erzsébet rakatták 
le 1942 márciusában. Amikor 
a régi padlót felszedettük, egy 
deszkadarabkára a volt padló 
készítőjének a neve és a padló 
készítésének ideje volt írva, és-
pedig: Iván Antal, Dunaföld-
vár, 1854. Ez késztetett ezen 
soraim írására. A ház is való-
színűleg 1854-ben épült, ami-
kor az első padlót lerakták. 
Előző tulajdonosa Flórián Ist-
ván volt. A most készült par-
kettet Denk István budapesti 
parkettázó munkás rakta le. 
Ebben az időben Kiss Pál Utó-
da cég működő tagjai a követ-
kezők voltak: tulajdonosok vi-
téz Kiss Kálmán és neje, test-
véröccse Kiss József és neje. 
Alkalmazottak: Pintér An-
tal, Bán Lajos, Teobald Rózsi, 
Matern Ferenc, Szabó Sarolta, 
Verli Pál, Danizs János, Lász-
ló Margit, Schmidt Mihály, 
Piszer Károly, Albrecht József, 
Erdős Julianna, Besenci Sán-
dor, Stenger Pál, Rodenbücher 
Márta, Bán Imre, Eigemann 
Erzsébet, Fehér Katalin, Vá-
mos Matild, Kiss Klára, 
Tillmann Irén. Amikor e so-
rokat olvassák, fentieknek egy 
része valószínűleg már a föld 
alatt porlad. Kívánunk utó-
dainknak sok szerencsét és a 
házban boldog, nyugodalmas 
lakást. Feleségem és én sokat 
dolgoztunk és küzdöttünk, 
amíg ezt a házat megvehet-
tük. Gyermekeink nincsenek 
és így utódok nélkül fogunk 
meghalni. Paks, 1942. márci-
us 28. vitéz Kiss Kálmán.”
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1999-ben, az 5. születésnapunk című kiállí-
tás megtekintése után egy paksi származású, 
Budapesten élő házaspár úgy döntött, hogy 
felmenőiktől örökölt iratokat, fotókat és tár-
gyakat ajándékoz a múzeumnak. A Kalap ut-
cai házból és a Petőfi utcai kovácsműhelyből 
származó, mindaddig családi emlékként őr-
zött tárgyak közül az egyik legszemélyesebb 
egy rózsafüzér.
Az ismételt imádságok számolására és tagolá-
sára használt rózsafüzér az 1940-es évek ele-
jéről származik. A fémszemekre fűzött piros 
műanyag gyöngyökből álló füzért fémteker-
csek tagolják. Felosztása szerint „kis rózsafü-
zér”, ami öt tizedből (ötször tíz „kis” szemből 
és az őket elválasztó „nagy” szemekből), va-
lamint a keresztet tartó bevezető függelékből 
(egy „nagy” szem, majd 3 „kicsi” és ismét egy 
„nagy”) áll. A középérem egyszerű, minta 
nélküli. A függelékről a legelső gyöngy hiány-
zik. A feszület fémből, rézötvözetből készült. 
A hagyomány szerint az első rózsafüzéreket 
Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmok-
ból készítette a Szűzanya számára rózsako-
szorúnak. A rózsa a virágok királynője, a fény 
hordozója, a keresztény szimbolikában ezért 
Mária virága. Az egyház egészében a rózsafü-
zér használata 1550 után terjedt el, főként a 
hozzá kapcsolt búcsúk (a bűnbánat szentsé-
gében már föloldozást nyert bűnért járó, bi-

zonyos ideig tartó büntetés elengedése) tet-
ték nagyon népszerűvé. A rózsafüzérek és a 
hozzájuk társuló imák, titkok és elmélkedé-
sek évszázadok alatt formálódtak, az egyhá-
zi liturgia és a népi hitélet is különböző vál-
tozatokat alakított. A magyar népi vallásos-
ságban a Mária-tisztelettel összefonódva 
kiemelt szerepet kaptak a rózsafüzér-imád-
ságok. A megszentelt rózsafüzért amulett-
ként is használták. Gonoszt távoltartó, go-
noszűző szerepe a születéstől a halálig kí-
sérte tulajdonosát. Már a bölcsőben védte a 
csecsemőt, hogy a boszorkányok „ki ne tud-
ják cserélni”, betegség, szerelmi bánat, for-
gószél és tűzvész esetén is mágikus erejét 
hívták segítségül, végül a koporsóban fek-

vő halott kezére tekerték, hogy segítse a lé-
lek útját. 
Ünnepi alkalmakon a nők kezében a keszke-
nő, az imakönyv és a rózsafüzér elmaradha-
tatlan volt. Ezeket legtöbbször már gyermek-
korban, a szülőktől, a nagyszülőktől vagy a ke-
resztszülőktől ajándékként kapták. Később az 
életkoruknak megfelelő díszítettségű dara-
bokra cserélték a használatban levőket, de ál-
talában életük végéig megőrizték és különleges 
becsben tartották legelső kegytárgyaikat.
A képen látható rózsafüzért a tulajdono-
sa kislány korában kapta nagyanyjától, aki 
a döbröközi búcsúból hozta neki. Idővel az 
emlékek közé került, a polgári iskolai em-
lékkönyve mellett tartva őrizte. A Boldogasz-
szonyunk énekeskönyvet szintén ajándék-
ba kapta, az első oldal bejegyzése alapján 
bérmakeresztanyjától, 1947 karácsonyán. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Magyar Néprajzi Lexikon, http://mek.niif.
hu/02100/02115/html/
Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.
katolikus.hu/
Barna Gábor: A rózsafüzér társulatok tárgyi 
világa, https://www.sulinet.hu/oroksegtar/
data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_
tarsasag_evkonyv_33/pages/013_a_
rozsafuzer_tarsulatok.htm

Tárgy/
történet

Mozaik

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Húsvéti Nagy
Tojáskeresés
• „Hogyan legyen kiskerted” 
   konferencia – regisztrációval
• Tolna megyei korip horgolók
• Vonóhorog Foodtruck
• Ökocsiga játszóház
• Nyereményjáték

Paks, Szent István tér
Erzsébet Nagy Szálloda előtt

Kiemelt támogatók: Paks Város Önkormányzata, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

spájz
termelők é

s

•krea
tívok

• 

VÁSÁR
A

”
kézmuves sajtok, 
helyi borok, szörpök, 
lekvárok, mézek, 
csokoládék, füstöltáru 
és egyéb finomságok 
várnak rád!

MARKETINGSZIGETTámogatók:

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

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

  
További információ: +36 70/458-9809 

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



Sport

Jan Pavlik a csapat élén Ötödik helyen 
áll a Paksi FCA Debrecen elleni vereség után 

két nappal rövid közlemény je-
lent meg az ase.hu oldalon, a ko-
sárlabda-szakosztály bejelentet-
te: Petar Mijovic egészségügyi 
állapota miatt közös megegye-
zéssel távozik Paksról. 
A döntés hátteréről Gulyás Ró-
bert szakosztályelnök elmondta, 
hogy Petar Mijovics szezon köz-
ben kihagyott már több mérkő-
zést, a válogatott szünetben volt 
otthon orvosi vizsgálaton, ahol 
megállapították, hogy poszt-
covid tünetei vannak, és azt java-
solták neki, hogy pihenjen. – El-
fogadtam a kérését, az egészség 
mindennél fontosabb, ugyanak-
kor a csapat eredményei azt jel-
zik, lehet, hogy jót tesz egy válto-
zás. Eddig és ezután is úgy gon-
doltam és gondolom, hogy a 
játékosoknak kell sokkal többet 
hozzátenniük a játékhoz, nekik 
kell a hozzáállásukon, mentali-
tásukon változtatni. A mérkő-
zést a játékosok nyerik meg, mi, 
akik körülöttük vagyunk, megte-
szünk mindent, de kosarat nem 
tudunk dobni helyettük. A veze-
tőedző távozásának bejelentése 
után Jan Pavlik szakosztályveze-
tő/másodedző azt mondta, hogy 
ha úgy alakul, hogy nem szer-
ződtet a klub új vezetőedzőt, ak-
kor a hátralévő mérkőzésekre be-
vállalná a csapat irányítását. Úgy 
alakult, végül az a döntés szüle-
tett, hogy a bajnokság végéig Jan 
Pavlik látja el a vezetőedzői fel-
adatokat az ASE NB I/A csopor-

tos férfi kosárlabdacsapatánál, a 
másodedző Schmidt Béla lett.
Az alapszakasz utolsó hazai mér-
kőzését a Nyíregyháza ellen ját-
szották Kovács Ákosék. Az ASE 
a táblázat alján, a 14. helyen sze-
rénykedett a meccs előtt, míg a 
vendégek a 11. helyen várták az 
összecsapást. A játékosok kö-
zül betegség miatt Goinsra nem 
számíthatott a szakmai stáb. A 
playout, a kiesés elkerülése szem-
pontjából nagyon fontos mérkő-
zést a sérülésből visszatérő, a csa-
pat egyik vezérévé váló Eilingsfeld 
Jánosnak is köszönhetően, bizto-
san nyerték a piros-kékek.    
Már az első negyedben magához 
ragadta az irányítást az Atom, és 
fokozatosan növelte az előnyét, 
kevés pontot engedve a vendé-
geknek. A második felvonás-
ban tovább nőtt a különbség, 
volt, amikor 44-28-at mutatott az 
eredményjelző, de egy rövidebb 

góltalan időszaknak köszönhe-
tően visszakapaszkodott a Nyír-
egyháza.
A nagyszünet után percekig ke-
mény védekezés és kevés pont 
volt mind a két oldalon, gyűrték 
egymást a csapatok, de nem en-
gedte felzárkózni a vendéget az 
ASE. Az utolsó tíz perc közepén 
volt egy hosszabb periódus, ami-
kor rendre kimaradtak a paksi 
dobások, az ellenfél pedig 14 pon-
tos hátrányát 7-re csökkentette. A 
végén sikerült megállítani a Nyír-
egyháza felzárkózását, és bebizto-
sítani a győzelmet.    
Atomerőmű SE – Hübner-
Nyíregyháza BS 82-73 (25-16, 21-
18, 19-20, 17-19).
ASE: Frank -, Brown 18/12, Pajor 
-, Keith 3, Kovács 11/3, Eilingsfeld 
26, Pacevicius 6, Brzoja 7/3, Or-
gona NJ, Taylor 11/3, Kis Raul NJ, 
Szalai NJ.

Kovács József

Az idegenbeli vereséget követően 
(Puskás–Paks 2:0) hazai pályán is 
kikapott a PFC, a Debrecen vit-
te el a három pontot a Fehérvári 
útról. A DVSC Babunszki góljá-
val 1:0 arányban győzte le a – két 
meccs alapján – kisebb hullám-
völgybe került zöld-fehéreket. – 
Fájó, hogy megint egy kicsit ké-
nyelmesen játszottunk, bár jó 
felfogásban és végig nyomtunk. 
Hosszú ideig ott tudtuk tarta-
ni a játékot a DVSC kapuja előtt. 
Minőségi játékról azonban most 
nem beszélhetünk, akadt két ka-
pufánk is, de inkább csak gyűr-
tük a játékot. Egy picit ugyanúgy 
belekényelmesedtünk, mint egy 
hete Felcsúton. Bizonyos játék-
helyzetekben lassabban játszot-
tuk meg a labdát, ebből adódó-
an kevesebb helyzetünk alakult 
ki. Sajnos ez most egy ilyen pe-
riódus, de lesz két hetünk, hogy 
feltöltődjünk, szükségünk is lesz 
rá – mondta Bognár György  a 
Paksi FC vezetőedzője a találko-
zót követően. A Paksi FC egyéb-
ként ötödik a tabellán harminc-
négy ponttal, és most jól jöhet a 
válogatott meccsek miatti szü-
net. Ráadásul Ádám Martin így 
is magabiztosan vezeti a góllö-
vőlistát huszonhárom találattal. 
Legközelebb a huszonhatodik 
fordulóban április 2-án a Hon-
véd vendégeként lép pályára a 
PFC.

Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula
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Tehetséges paksi sportolók
Sport

A fiatal, tehetséges sportoló-
kat bemutató sorozatunkban 
ez alkalommal Komlósi Csen-
gét, a Paksi SE teniszezőjét és 
Pavlik Botondot, az Atomerő-
mű SE kosárlabdázóját mutat-
juk be.

Komlósi Csenge a Paksi SE ver-
senyzője, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium tanulója. 2013-ban 
kezdett teniszezni, 2014 és 2017 
között számos korosztályos ver-
senyen ért el érmes helyezést. 
2016. áprilisban Budapesten, 
egy nemzetközi versenyen 4. 
helyezett lett, 2017. májusban, a 
Diákolimpián a vigaszág győz-
tese volt, 2019. júniusban Ba-
latonbogláron a Diákolimpián 
4. helyen végzett, két héttel ké-
sőbb Balatonbogláron a Vidék-
bajnokságon a vigaszág győz-
tese lett. 2019. augusztusban az 
országos bajnokságon, Nyíregy-
házán a főtáblára került egyéni-
ben és párosban. 2020. január-
ban, Debrecenben az országos 
bajnokságon a legjobb 16 közé 
jutott. Az országos ranglistán 
2021-ben a 14-es korosztályban 
a legjobb 30 közé került. 
– Óvodáskoromban két évig 
twirlingeztem, aztán a paksi 
sportágválasztón megismertem 
a teniszt, és annyira megtetszett, 
hogy áttértem erre a sportág-
ra. Ennek már lassan kilenc éve. 
A tenisz révén ismertem meg 
a legjobb barátnőmet, akivel 
edzőtársak, a gimiben osztály-
társak is vagyunk. A kezdés után 
nem sokkal jöttek az eredmé-
nyek is, a sikereknek köszönhe-
tően örömmel megyek minden 
edzésre. Lakatosné Klopcsik Di-
ána ismertette meg velem ezt a 
sportot, jelenleg Barta Attila az 
edzőm – mondta Csenge, aki a 
napi munkáról, a céljairól is be-
szélt. – Hetente négyszer vagy 
ötször járok edzésre. Az a célom, 
hogy a korosztályos országos 
ranglista első húsz versenyző-
je között legyek, amibe a verse-
nyeken szerzett pontok alapján 
rangsorolnak. Sajnos ezt a cé-

lomat jelenleg egy sérülés gátol-
ja, ami miatt lassan egy éve nem 
tudtam versenyen indulni, de 
minden erőmmel azon vagyok, 
hogy az idei év tavaszán újra el 
tudjam kezdeni a versenyzést – 
összegzett Csenge, aki azt is el-
mondta, hogy Naomi Osaka te-
niszező inspirálja. – Hihetetlen, 
hogy 24 éves létére négyszeres 
Grand Slam-tornagyőztes, és 
egyébként ő az első japán teni-
szező, aki Grand Slam-et tudott 
nyerni.
Pavlik Botond az Atomerőmű 
SE kosárlabdázója, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tanulója, 
az U16-os válogatott tagja, je-
lenleg 175 cm magas. Sportos 
családba született, édesanyja Till 
Regina az ASE színeiben válo-
gatott dzsúdós volt, édesapja Jan 
Pavlik az Atomerőmű SE kosár-
labdacsapatával magyar bajno-
ki címet szerzett, nyolcvanszor 
húzta magára a cseh válogatott 
mezét.
Botond elmondta, hogy kis-
gyermekként kezdte a kosárlab-
dát. – Komolyabban első osztá-
lyos koromban kezdtem kosár-
labdaedzésekre járni, édesapám 
volt az első edzőm, de ez még 
Csehországban volt, akkor ott 

éltünk. Az ASE kötelékébe 
2014-ben kerültem, édesapám 
mellett Nagy Gábor és Nagy 
László voltak a nevelőedzőim. 
Az elején még a kosárlabdával 
párhuzamosan dzsúdóztam is 
Pakson, de sok volt együtt a két 
sportág, ezért döntenem kel-
lett. Másodikos koromban kö-
töttem ki végleg a kosárlabda 
mellett. Leginkább az tetszik 
benne, hogy egy csapat, egy kö-

zösség együtt küzd egy célért, 
és bátorítják, hajtják egymást 
a pályán. Egyébként nagyon jó 
a társaság, szeretek az edzések-
re, a meccsekre járni, sok a ba-
rátom köztük – összegzett Bo-
tond, aki arról is beszélt, hogy 
a magyar és a cseh utánpót-
lás-válogatottban is pályára lé-
pett már, hamarosan döntenie 
kell, melyik ország színeiben 
akar szerepelni a továbbiakban. 
– Magyarországon 2019-ben 
kezdődtek a kiválasztó táborok 
a korosztályos válogatottakba, 
azóta vagyok a magyar váloga-
tott tagja, ahol az egyes, irányí-
tó poszton játszom. A mostani 
szezonban az alapszakasz meg-
nyerésével bejutottunk az or-
szág legjobb nyolc csapata közé, 
van esélyünk, hogy továbblép-
jünk a legjobb négy közé. Az 
idei szezonban Csehországba is 
meghívtak, mivel korábban is 
voltam már cseh korosztályos 
válogatott. Hamarosan meg 
kell hoznom a döntést, hogy 
melyik ország válogatottjában 
szeretnék szerepelni – mondta 
Pavlik Botond, hozzátéve, hogy 
nagyon szereti a kosárlabdát, 
élvezi ezt a sportot, és szeretne 
profi szintig eljutni.

Kovács József

Fotók: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

☺

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Mi a címe a március 8-án a Csengey 
központban megnyitott kiállításnak? 
A  megfejtéseket április 1-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A  név mellé telefonszá-
mot is kérünk. 

Fotó: Babai István/archív


