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PAKSI HANGULATOK
Betlehem a Kertbarátoktól

A mézeskalács látványa, illata mindenkit megérint, nem lehet közömbösen el men

ni mellette – mondja Fritz Erika. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Tisztelt Paksi Polgárok!
Még néhány hét, és velünk lesznek az év 
utolsó napjai. Amikor a város utcáin és 
otthonainkban is egy kicsit megáll az idő, 
békésebb lesz a lelkünk, eltelhetünk megélt 
sikereink örömével, és azzal a reménnyel, 
hogy jövőre kijavíthatjuk mindazt, amit idén 
elrontottunk. Egyszóval számot vethetünk a 
hátrahagyott esztendővel. 
Jó lenne, ha most csak arról kellene írnom, 
hogy mennyi minden épült és fejlődött 
Pakson, hiszen ez az év is hozott városunk 
közösségének számos szép és maradandó 
eredményt. Elég csak arra gondolni, hogy 
évtizedes adósságot törlesztettünk a lakótelep 
központi parkjának teljes felújításával. 
Örömmel adtuk át az új labdarúgó-stadiont,  
és hiszem, hogy sokak megelégedésére el-
készült a város új utcája, a Vácika utca, de tel-
jesen megújulhatott a Kömlődi, a Búzavirág 
és a Liget utca is. Megvalósult a Pákolitz utca 
rekonstrukciójának első, és a Kurcsatov utcai 
tömbbelső felújításának második üteme. 
És most az év utolsó napjaiban városunkba 
érkezett az elektromosbusz-flotta első tíz új 
busza is, így jövőre már Pakson működhet 
az ország egyik lemodernebb és legzöldebb 
közösségi közlekedése.
Azonban 2020-ban mindennapi életünk kö-
zéppontjában itt, Pakson csakúgy, mint a vi-
lág bármely pontján leginkább a koronaví-
rus elleni védekezés állt. Ez év márciusától 
a legfontosabb feladatunk az volt, hogy 
megőrizzük közösségeinket a vírustól, vi-
gyázzunk idős, beteg családtagjaink egész-
ségére, és közben tartsuk életben a gaz-
daságot, hogy a helyi intézmények, cégek, 
kis- és középvállalkozások képesek legye-
nek megmaradni. Hiszem, hogy erőnkhöz, 
lehetőségeinkhez mérten mindez sikerült és 
megvalósult. Hiszen a tavaszi első hullám-
ban szó szerint órák alatt kellett az or szá-

gos rendeletekhez igazodni, azokat in téz-
ményeinkben megvalósítani. Jó volt meg élni 
városunk polgárainak önzetlenségét, össze-
fogását, fegyelmezettségét, mellyel né hány 
hónap leforgása alatt együtt győztük le a jár-
vány első hullámát. Aztán az ősz sokkal ne-
hezebb időket hozott, és sajnos a vírus meg-
jelent óvodáinkban, iskoláinkban, szociá lis  
és egészségügyi intézményeinkben is. Mind-
ez még több erőt, türelmet, odafigyelést és 
el fogadást igényelt, és kér még ezekben a 
napokban is mindannyiunktól.
Köszönöm az egészségügyben, a szociális el-
látásban, a bölcsődei és az óvodai neve lésben, 
az iskolai oktatásban, a kereskedelemben, a 
rend védelemben, a polgármesteri hiva tal-
ban, a városunk működését biztosító összes 
szol gáltatásban dolgozók egész éves fárad-
ha tat lan szolgálatát. Köszönöm a családok 
össze fogását, melyben védelmet találtak az 
idős szülők és nagyszülők, de odafigyelést 
kap tak a gyermekek is a digitális oktatás 
em bert próbáló kihívásaihoz. Köszönöm 

a civilszervezetek, önkéntesek szolgálatát, 
akik munkájukkal nagy segítséget nyújtottak 
az idősek és a rászorulók mindennapi 
biztonságos ellátásához.
Karácsony jön, vagyis a kereszténység 
tanítása szerint az az ünnep, amelyben az 
ember egy egyszerű, barlangba született 
kicsi gyermekben lehetőséget és reményt 
kap arra, hogy túltekintsen önmagán, szen-
vedésein, nehézségein, kudarcain és vesz-
teségein. Hogy képes legyen kibékülni 
önmagával és a világgal. A karácsonyig 
hátralévő időben készülődjünk a közelgő 
ünnepre. Arra a néhány békés és boldog 
pillanatra, amely feledteti velünk az egész 
évi munka fáradtságát, időnként küzdelmes 
vagy kudarcos valóságát. Kívánom, hogy az 
új esztendő legyen városunk, családunk és 
min den paksi polgár számára egészségben  
és sikerekben teljes. 
Békés karácsonyt és áldott új évet kívánok!

Szabó Péter polgármester

Közélet

Szabó Péter: Köszönet a 
munkáért és az összefogásért

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István (2020 ősz)
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Süli János: pezsgő kultúrájú, 
21. századi várost szeretnénk
Különleges év volt az idei. Sokáig fogjuk 
emlegetni, és be fog kerülni a tör té
nelemkönyvekbe is. Az elmúlt hóna
pokban a világ és benne hazánk rég 
nem tapasztalt veszélyhelyzettel nézett 
szembe, mondta lapunknak Süli János. 
Ennek ellenére – ha nem is a megszokott 
formában – tettük a dolgunkat a kor mány
ban, a törvényhozásban, a Paks II. pro
jektben. Itt Pakson és a térségben is kéz
zelfogható eredmények születtek, tette 
hozzá a miniszter. 

Egy ismeretlen vírussal kellett felvennünk  
idén a harcot. Az emberi élet védelme ér-
de kében hozott intézkedések ered mé nye-
ként lelassult az életünk, megváltozott az 
em berek között az eddig hétköznapinak 
és természetesnek gondolt kapcsolattar tás. 
A  járvány ter je dé sének megakadályozása ér-
dekében nehéz dön téseket kellett hozni a 
kormánynak, az országgyűlésnek és az ön kor-
mányzati ve ze tőknek. – Bízunk benne, hogy 
rövidesen fel lé legezhetünk és visszatér  het az 
életünk a ré gi kerékvágásba – fogalma zott 
Süli János országgyűlési kép viselő, miniszter. 
Hozzátette: kö szönet illeti mindazokat, akik a 
nehéz körülmények között is helytálltak.
Kiemelte, hogy a járványhelyzet idején 
is biztos pillére a paksi atomerőmű a 
hazai áramellátásnak. – Az ott dolgozók, 
üzemeltetők, karbantartók tették és te szik a 
dolgukat, akárcsak munkatársaim a Paks II. 
projektben, akikkel azon dol gozunk, hogy 
hosszú távon biztosított le gyen hazánk stabil, 
megfizethető és biz ton ságos villamosener-
gia-ellátása – mond   ta a miniszter. Hozzáfűzte, 
a pro jekt ütem terv szerint halad, 2020-ban 
számos fontos eredmény született. 
– Az év egyik legfontosabb momentuma ter-
mészetesen az volt, hogy benyújtottuk az Or-
szágos Atomenergia Hivatalhoz a lé te sí tési-
engedély-kérelmet. November 19-én is mét 
kulcsfontosságú mérföldkőhöz ér  tünk: meg -
kaptuk a villamos létesítési en  gedélyt a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
va taltól. Tehát haladunk lé pésről lépésre – 
összegezte a mi niszter. Fel hívta a figyelmet 
ar ra, hogy nem csak az atomerőmű létesítése 
kap csán, ha nem a térség fejlesztésében is ér-
tek el eredményeket: megújulnak a környék-
be li utak, a vasút, folyik a közműhálózatok fej-
lesztése. Mindemellett a hazai cégek hely    zet-

be hozása érdekében Vállalkozói In for   má   ciós 
Pont nyílt Pakson. A  miniszter azt mondta, 
át fogó, hosszú távú fejlesztési program meg-
való sításával kívánják elérni, hogy Paks vá-
ros és a környező települések, a magyar vál-
lalkozások és az itt élő kö zösségek sikere-
sen kapcsolódjanak be az or szág fejlődésébe. 
Az Országgyűlés en nek érdekében tavasz-
szal létrehozta a Közép-  Duna Menti Ki emelt 
Térséget. A  térségi együttműködés meg-
teremtését elősegítő fejlesztési tanács el ső 
feladata a területfejlesztési koncepció és te-
rület fejlesztési program kidolgozása. Ez a ter-
vek szerint 2021 első negyedévében készül el.
Süli János kitért arra is, hogy Pakson is 
szemmel látható az előrelépés. Sok egyéb 
mellett befejeződött a lakótelepi tér felújítása. 
– Jó látni azt, ahogy a paksiak birtokba vet-
ték a teret. Jó volt hallani és olvasni az elis  me-
rő véleményeket, amelyek akár személye sen, 
akár a közösségi médián keresztül jutot tak 
el hozzám és a város vezetéséhez. Jó látni a 
Facebookon a szelfiket, amiket a fiatalok az 
új Paks felirat előtt készítettek. És jó tapasz-
tal  ni azt, hogy a megújult tér megújulásra 
kész teti az itt működő vállalkozásokat is. Az 
Atom park nem a végállomás, hanem a kez -
det: a közeljövőben egyre gyakrabban talál-
kozhatunk effajta avatóünnepségeken és 
ün nepi szalagátvágásokon, miközben egyre 
épül-szépül környezetünk – fogalmazott a 
tér át    a dá sa kapcsán. 
Mint kiemelte, az első négy paksi blokk meg-
építésekor Paks hatalmas esélyt kapott, ami  vel 

tudott is élni: községből várossá vált. A negy-
ven évvel ezelőtti atomerő művi pro jekt hez ha-
sonlóan most is népesebbé vá lik majd a vá ros, 
mozgalmasabb lesz az élet. A Paks I. építé se 
során szerzett tapasztalatok, az ala pos ter vező-
munka és a körültekintő térségfejlesz  tés ré vén a 
település modern, 21. századi, pezs gő kul túrájú 
várossá válhat. Olyan várossá, amely  nek la kói 
büszkék arra, hogy paksiak.
– Teendőnk persze még bőven akad a tér-
sé gi infrastruktúra-fejlesztés, lokalizáció és 
vál  lalkozásfejlesztés területén csakúgy, mint 
az atomerőművi blokkok létesítése te rén. 
Egy atomerőmű felépítése komplex fel adat, 
szép eredményeket tudhatunk már magunk 
mögött, de rengeteg még a teendőnk. 
A továbbiakban is szükség lesz kitartásra, az-
zal együtt, hogy nyugodtan mondhatjuk: a 
cél egyre elérhetőbb közelségbe kerül. Nem 
sza bad elfeledkeznünk arról, hogy akárcsak 
egy családi ház felújítása, az atomerőmű épí-
tése és a térség fejlesztése is türelmet igényel 
mind annyiunktól. Én azt kérem, hogy kellő 
tü relemmel és elfogadással viszonyuljanak 
eh hez – mondta a miniszter. Rámutatott, 
hogy a küszöbönálló ünnep jó alkalmat ad, 
hogy számot vessünk azzal, mi a fontos az 
életünkben. Arra, hogy erőt merítsünk a 
közeljövő feladataihoz sze retteink körében. 
– Kívánok mindenkinek ál dott, békés ka rá-
csonyt és mindenekelőtt jó egészséget! Vi-
gyázzunk magunkra! Vi gyázzunk egymásra! – 
zárta szavait Süli János. 

Dallos Szilvia

Fotó: Paks II. Zrt.
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Vasadi Teodor baptista lelkipásztor 

Vannak olyan ünnepek, amelyek közelebb állnak 
hozzánk, és vannak olyanok, ame lyeket szívesen 
elengedünk. A karácsony kü lön legessége az, 
hogy minden ember köze linek érzi. Ez a sokrétű 
és színes ünnep min denkinek másért különleges, 
más és más szokások kerülhetnek a középpontba, 
de mindegyik a lényeghez kapcsolódik. Ha a 
külsőségeket, a szokásokat elhagyjuk, a lényeg 
megmarad, méghozzá az, hogy a karácsony 
a szeretet ünnepe. Mindenkinek lehet szép a 
karácsonya, még akkor is, ha egyedül vagy nehéz 
körülmények között él. Ha tud szeretetet adni, 
kapni is fog. Az egyházak, a karitatív szervezetek, 
az önkormányzat, a kedves adakozók és segítő 

Közélet

Ünnepi gondolatok

Lenkeyné Teleki Mária református lelkész 

Az elmúlt hetekben és napokban sokan tették, 
teszik fel a következő kérdéseket: Milyen lesz 
az idei advent? Vajon milyen lesz az ünnep? 
Mi közben ezeket a kérdéseket hallottam má-
soktól és önmagamnak is feltettem, egy bib liai 
történet jutott eszembe. Megérintett a vízen 
járó Péter története. (Biblia: Má té evangéliuma: 
14:22-32) A történet konklú ziója valójában az, 
és a lényeges kérdés eb ben az időszakban az, 
hogy kire szegezem a tekintetem, ki és mi lesz 
a készülődésem fó kuszában?
Péterhez hasonlóan valamennyien vízen járó 
emberek vagyunk. Az életünk ingatag, könnyen 
sebezhető. Gyorsan el tud ragadni és meg tud 
tépázni bennünket az élet vihara. A járvány 
mindezt érezhetővé tette a mindennapokban. 
Érezzük, hogy az eddig bejáratott szokásaink 
veszélyben vannak, vagy már tudjuk, hogy el 
kell engednünk őket. Életkérdéssé vált, hogy kire 
nézek az idei adventi úton. Vajon az elmaradt 
családi összejövetelekre és szokásaimra? 
A járvány által felkorbácsolt viharos kö-
rülményekre? Vagy arra a Jézusra nézek, aki 
szeretet, vigasztalás, út, igazság és élet?
Arra biztatok mindenkit, hogy adventi utunkat 
járva keressük Isten akaratát, hogy megélhessük 
a csodát. Azt, hogy tudunk vízen járni, a felszínen 
maradni. A vírushelyzet nem vehet el mindent. 
Nem veheti el a legfontosabbat, mégpedig a 
Jézussal való találkozás lehetőségét, nem veheti 
el a karácsony lényegét, és nem akadályozhatja 
az isteni szeretet, öröm és békesség szétáradását.
Ha nehéz élethelyzetek, pillanatok adódnak ad-
venti utunkon vagy az ünnep során és elveszítjük 
Jézust a szemünk elől, mert az élet hullámaira, 
nehézségeire helyeződik át a tekintetünk, akkor 
merjünk kiáltani: Ments meg, Uram!

ZuschlagNepp Éva evangélikus lelkész 

Idén különös időszak az advent. A vírus miatt 
kijárási tilalom és gyülekezési korlátozások 
vannak. Elmaradnak a megszokott ünnepi 
alkalmaink, és az advent szokatlan ürességben 
indul el felénk. Vajon hogyan tölti meg 
szívünket tartalommal, tisztasággal, hittel és 
örömmel? – kérdezzük magunkban. Közben 
jólesik a betlehemi csillag fényére gondolni, és 
meghallani a testvéri hangot, a kilencszáz évvel 
ezelőtt élt Szent Anzelm hangját, aki a messzi 
idő távlatából így szólít meg minket: „Hagyd 
abba kissé elfoglaltságodat! Egy kicsit zárd ki 
magadból zsibongó gondolataidat! Tedd félre 
most nehéz gondjaidat, és hagyd későbbre sú
lyos kétségeidet! Szentelj egy kevés időt Istennek 
és pihend ki magad Nála, egy kis időre! Térj be 
lelked hajlékába, zárj ki onnan mindent, kivé ve 
Istent és azt, ami segít téged az Ő keresésében. S 
így ajtódat bezárva szó lítsd meg Őt: A Te arco  dat 
keresem, Uram!” Szent Anzelmhez hasonló-
an mi meg szólíthatjuk Istent: a Te arcodat 
keres sük Uram 2020 adventjében is. Hogyha 
nehéz köd borítja az ünnepi készülődést, kér-
jük Istentől, hogy világosítsa meg szemünket 

Az ünnep közeledtével a Pakson működő egyházak képviselőit kértük arra, hogy os szák meg olvasóinkkal gondolataikat az 
adventről, a karácsonyról. Lenkeyné Teleki Mária református lelkész, ZuschlagNepp Éva evangélikus lelkész, Vasadi Teodor 
baptista lelki pásztor, D. Nagy Tamás pünkösdi lelkipásztor és Fitt Szabolcs akolitus üzenetét olvashatják.  

és mutassa meg magát nekünk, hogy 
boldogok legyünk. „Szánj meg minket, mikor 
Téged keresve fáradozunk és küszködünk, 
mert nélküled semmire sem megyünk!” – írja 
Szent Anzelm. Így haladunk gondolatban 
mi is a karácsony felé, amely elcsendesedés, 
várakozás, vá gya kozás nélkül most sem lesz 
igazán a miénk. A szívünk sötétségében nem 
gyúlik magától fény. Habár ezt tudjuk, mégis 
sokan édeskés, illatos, decemberi alkalmi 
szirupnak képzelik a karácsonyt. Pedig az 
ünnep lényege az őszinte odaadás, elfogadás 
és találkozás. Ez a karácsony titka: Isten 
Jézus Krisztusban fel fed te önmagát, meg-
mutatta arcát, legfőképp pe   dig a szívét. 
Elénk tárta isteni szeretetét és el in dult,  
hogy Jézusban találkozzon velünk. Idő, tá-
volság, vírus pedig nem akadály neki, ne -
künk azonban óriási ajándék, remény és ígé-
ret, és egy újabb esély önmagunkhoz, a má sik 
em berhez és az Isten szeretetéhez való vissza-
találáshoz.

Ezzel a történettel indulok el adventi utamon 
idén én is. Törekszem arra, hogy Jézusra figyelő 
belső tekintettel járjak, hogy ne ragadjanak el 
a körülmények, a hiányok, félelmek, és hogy 
megéljem a csodát: tudok vízen járni. 
Kívánom minden kedves paksi lakosnak, 
hogy Jézusra szegezett tekintettel tudja meg-
élni a járványhelyzetet, tudja végigjár  ni az 
adventi útját és hogy mindennap meg él je a 
csodát: tud vízen járni. A karácsony legyen 
mindenki számára az Istennel való nagy 
találkozás ünnepe.
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Fitt Szabolcs akolitus 

Ülök az irodámban és készülök. Újra és újra 
elolvasom az ünnepre kijelölt szakaszt Lukács 
tollából. Már megint ez a szöveg? Hirtelen 
támadt haragom lassan kezd csak tompulni.  

emberek ilyenkor különösen odafigyelnek 
azokra, akik nem tölthetik a családjukkal az 
ünnepeket. Mert mindenkinek szüksége van 
arra, hogy sze ressék, segítsék és mellette legyenek. 
Karácsonykor kilépünk a hétköznapok ro-
hanásából, amely az egész évünket végigkí séri. 
Ebben a pár napban bezárnak a boltok, ilyenkor 
nem szükséges ügyeket intézni. Megállhatunk 
egy kicsit. Majd megérkezünk önmagunkhoz, 
lelkünkhöz és Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki a 
Földre született egy olyan éjszakán, amikor üres 
szálláshely csak az istálló volt. A templomokban 
talál kozhatunk Jézussal az ünnepek alatt, ha va-
lóban a karácsony és az élet lényegét akarjuk 
megérteni. A karácsony tényleg az Istennel való 
találkozás ünnepe, aki lejött a földre közénk. Tette 
szeretetből fakadt, ezért a csa ládi együttléteknek, 
az ajándékoknak, a kül sőségeknek, mindennek 
a szeretetről kellene szólnia. Ha szeretet 
van, mindent jó nak és szépnek ítélünk meg, 
azonban, ha nincs szeretet, minden kevésnek 
és értéktelennek tűnik. A koronavírus-járvány 
sok mindent átírt, megváltoztatott. Csökkentek 
a családi és közösségi találkozások, illetve 
elmaradtak a megszokott utazások, látogatások. 
A kap csolatok milyensége azonban nem a kor-
látozásokon múlik. Van arra mód, hogy kife-
jezzük szeretetünket. 
Kívánom, hogy az Istentől jövő szeretetből mi-
nél többet adjunk másoknak! Legyen min den-
ki nek áldott, békés karácsonya, ünneplése!

KözéletKözélet

Fotók: Szaffenauer Ferenc, Fitt Tamás

D. Nagy Tamás pünkösdi lelkipásztor

Gyermekeim a karácsonyt szülinapi zsúr  -
nak tekintették. Minden barátjuk születésnapja 
pompás körülmények között zajlott le, Jézus 
szülinapja pedig még inkább megérdemelte a 
legnagyobb „bulit”, így ők már szeptembertől 
adventi hangulatban éltek.
A mindennapokban olyan elődök szüle té sé-
nek, esetleg halálának évfordulójáról szok -
tunk megemlékezni, akik világraszóló em-

lék művet alkottak. A karácsony a termé szet -
feletti, vagyis érzékszervekkel fel nem fog  ha tó 
Isten természetessé válásáról szól, az emberek 
természetes érzékelése számá ra fel fog hatóvá 
és elérhetővé tette magát.
Számomra az idei karácsony az igazi em  ber-
ségről szól. Hiszen egész évben „vi gyáz tunk 
egymásra!” azzal, hogy visel tük a maszkot, 
tá volságot tartottunk és fegyelmezetten 
betartottuk az óv in téz ke déseket.
A maszk mögött nem látható az arc, az ajak, 
így a mosoly sem. Ránk van bízva, hogy mit 
kép zelünk a maszk mögé. Látjuk a szeme ket, 
halljuk a szavakat, de mindez kevés, hiszen 
szükségünk van a teljes képre, a teljes arc lát-
ványára. Pintér Béla kortárs magyar ke resz tény 
zeneszerző egyik dalában így fo galmaz: „Isten 
emberré vált. Hagyta, hogy meg lássuk arcát.” 
Ez az arc a testet öltött Krisz tus Jézus volt, aki 
ma is jelen van az em berek világában azokon 
keresztül, akik sze mélyesen közösségben 
vannak vele. Ki kell fejezzük a bennünk lévő 
emberséget, az emberszeretet, hiszen csak így 
tudja be tölteni a rendeltetését. A kifejezett 
em ber ség az emberség, a megnyilatkozó sze-
re tet a szeretet. Ebben az évben na gyon so-
kan kerültek saját akaratuktól füg get lenül 
kiszolgáltatott helyzetbe. Szá mukra nagy áldás 
az, ha találkozhatnak eb ben a helyzetben 
megértéssel, segítőkész ség gel és emberséggel. 
Fedezzük fel a kör nye ze tünkben őket, és 
legyünk tiszta szívű, jó  tékony közvetítő 
csatornái annak az is teni arcnak, amely még a 
maszkon is át su gárzik! Kívánok mindenkinek 
áldott, bé kés karácsonyt, továbbá sikerekben 
és egészségben gazdag, boldog új esztendőt!

A Megváltó világba lépését megörökítő szö  veg, 
melyet oly sokszor hallottam már, egyszer  csak 
megszelídül, vagy talán én leszek alázato  sabb 
a titokkal szemben? Nem tudom, de az biztos, 
hogy a szöveg végén elhangzó angyali szó zat 
egyszer csak élesen belém hasít: „Dicsőség a 
magasságban Istennek, és békesség a földön 
a jóakaratú embereknek.” Belém hasít és 
arcomba vágja, legalábbis számomra, az 
idei karácsony valódi üzenetét. Eltűnik 
előlem a gőgicsélő Istenember. Megfakul a 
fáradtságtól tántorgó József és a fájdalomtól 
meggyötört Mária alakja. Már csak ezt az egy 
mondatot hallom. Ez az egy mondat kering 
az irodámban és a lelkem mélyén. Igen, most 
már tudom, hogy mi az, amire eddig nem 
igen figyeltem oda karácsonykor és főleg az 
év többi napján. Igen, most már tudom, hogy 
mi az, ami egyedül számít ebben a szédült 
világban. Most már tudom, hogy számtalan 
fájdalmam, kudarcom, bűnöm, bosszúságom 
egyedüli forrása, hogy elfeledkeztem erről: 
Dicsőség és békesség.
Igen, dicsőség az Istennek. Dicsőség neki, 
mivel Ő tudja csak, miért, de létbe szólított. 
Dicsőség neki, hogy Ő ezt a létet a kezében 
tartja, és a helyén tartja. Dicsőség neki, hogy az 
élet csodáját nem hagyta porba hullni, hanem 
a feltámadással pecsételte meg végérvényesen. 
Dicsőség Neki, mert kinyilatkoztatta magát, a 
titkot. Kinyilatkoztatta, és így számomra már 
nem kérdés az Ő léte. Dicsőség Neki, mivel 
az évenként visszatérő ünnepben újra és újra 
figyelmeztet engem minderre, mert sajnos 
év közben megfakul e tudásom. Év közben 
gyakran a saját dicsőségemet hajszolom, saját 
erőmre bízva önmagamat.
Igen, békesség. Békesség, mely betölti egész 
lényemet, ha enyéimre pillantok. A rajtuk 
megnyilvánuló kegyelemre, melyet nem 
tudom, miért, de megkaptam. Vagy, ha 
épp kellő távolságból rátekintek személyes 
életemre, mely egyáltalán nem az én érdemem 
miatt kanyarodott a jó felé. Békesség, mely 
átjárja egész lényemet, ha magányomban 
hozzá emelem szavamat, vagy épp a közösség 
tagjaként leborulok előtte. Köszönöm Neki, 
hogy az évenként visszatérő ünnepben 
újra és újra figyelmeztet engem, hogy a 
békesség milyen fontos. Fontosabb, mint egy 
nézeteltérés a családtagjaimmal. Fontosabb, 
mint rágódni a várt, de meg nem történt 
dolgokon. Fontosabb, mint megharagudni 
valakire és a haragot táplálni a közösségemben 
és a falumban.

Weller P. Hanna
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Gyermekotthonban élőket ajándékoztak 
meg a Paks II. projekt munkatársai

Atomerőmű

A Paks II. projekt csapata idén kará csony
kor is csatlakozott a Miniszterelnökség és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál
tal kezdeményezett karácsonyi ado mány 
akcióhoz. A két új blokk létesí té sé ért fele
lős társaság munkatársai Tol na me gyei 
gyermekotthonokban élő fia talokat aján
dékoztak meg. Ebben az évben 159 cso
ma got készítettek a Paks II. Zrt. és a PIP 
Nonprofit Kft. dolgozói.

– Plüssmackó vagy egy finom illatú par-
füm, kisautó, játék szerszámkészlet, ezek 
mind-mind olyan dolgok, amelyeket a leg-
több ember bármikor megvásárolhat gyer-
mekének. A gyermekotthonokban élők 
azon ban legtöbbször csak álmodoznak 
mind erről. Azért, hogy az álmok valóra 

vál ja nak, advent idején szerencsére sokan 
gyűj tésbe kezdenek vagy csatlakoznak 
egy-egy jótékonysági akcióhoz – fo gal-
mazott Mittler István, a Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója. – Mi, a tár saságnál 
fontosnak tartjuk a társadalmi szerep-
vállalást is, így minden évben igyekszünk 
támogatni a rászorulókat. Gyűjtöttünk 
már a Tolna Megyei Balassa János Kór-
ház gyermekosztályának és a Paks Kis-
térségi Szociális Központ Családsegítő 
Szolgálatának, valamint a Tamási Caritas 
Egyesületnek is – mondta Mittler István. 
A vállalat – közösen a Paks II. projekten 
dolgozó egyéb szervezetekkel – a múlt 
évhez hasonlóan idén is csatlakozott a 
Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által kezdeményezett 

országos adománygyűjtéshez, így gyermek-
otthonokban élő fiatalok karácsonyi 
kívánságait teljesíthették. Mint Mittler 
István mondta, a kommunikációs igaz-
gatóság munkatársai koordinálták a jó té-
konysági akciót a társaságon belül. A jó-
té konysági programra idén 159 csomagot 
állí tottak össze a Paks II. Zrt.-nél és a PIP 
Nonprofit Kft.-nél dolgozók a gyermekek 
egyéni kívánságai alapján. – Örömmel 
mondhatom, hogy az adakozókedv évről év-
re növekszik. Jóval több kollégánk sze re tett 
volna csomagot készíteni, mint amennyire 
szükség van. Mindez annak elle nére alakult 
így, hogy tavaly 120, idén 159 gyermek 
számára segíthettük névre szó ló ajándékkal 
szebbé tenni a karácsonyt. A Paks II. Zrt. 
– ahogyan azt a kommunikációs igazgató 
kiemelte – nagy hangsúlyt fektet a karitatív 
te vékenységekre. A társaság évek óta szer-
vez véradást a Ma gyar Vöröskereszt helyi 
szer vezetével kö zösen, és ebben a jelenlegi 
jár ványhelyzet ellenére sem történt válto zás. 
Az így meg valósult véradóakcióra leg utóbb 
szep  temberben került sor. A kará cso nyi 
ado  mányozásnak is hagyománya van már, 
és ezt a jövőben is folytatni tervezi a tár sa ság 
– tette hozzá Mittler István.                      (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Már a műhelyhez közeledve 
körüllengi az embert a szegfű-
szeg, fahéj, gyömbér fűszerezte 
mézeskalácsillat. Fritz Erika al-
kot odabent naphosszat – élel-
miszernek nem minősülő, de 
egyébként nagyon finom – mé-
zeskalács ajándék- és dísz tár-
gyakat, ebben az időszakban 
jellemzően adventre, kará csony-
ra. – Nem tudatos döntés volt 
ez, hagytam, hogy történjenek a 
dolgok, amelyek aztán sok-sok 
év alatt odavezettek engem, hogy 
a hobbim a hivatásommá vált – 
mondta. Már gyermekkorában 
von zódott a művészetekhez, kü-
lö nösen a népművészethez. Ke ra-
mikus szeretett volna lenni, de – 
ahogy fogalmazott – nem volt elég 
önbizalma hozzá. Egészségügyi 
szakközépiskolába ment, egy rö-
vid ideig Pécsett dolgozott, aztán 
hazajött Paksra, és 1994-től húsz 
éven át kisgyermeknevelő volt 
a bölcsődében. Már abban az 

időben sütött mézeskalácsot a 
családnak, illetve bölcsődei prog-
ramok keretében. Aztán az egyik 
kolléganője kérte, hogy készít-
sen esküvői mézeskalács köszö-
netajándékot. Ez volt az első mér-
földkő, mert addig az volt a fő 
szem pont, hogy finom legyen 
a mézese, ám ekkor elkezdte 
foglalkoztatni, hogyan lehet mu-
tatós, tartós deko rációs mézes-
kalácsot készíteni. – Akkoriban 
még kevesen fog lal koztak ezzel, 
nem volt honnan ta nulni, így 
segítség nélkül vág tam bele, illet-
ve eszközök tekintetében sem 
volt egyszerű a helyzet, író zsák-
nak például a porcukros zacs-
kót használtam. Ösztönösen a 
népi hagyományokhoz nyúl tam 
vissza, ilyen témájú könyveket 
búj tam. Jellemzően a textíliákon, 
öltözeteken, bútorokon meg-
jelenő díszítőmotívumok ragad-
nak meg, ugyanakkor mond-
hatom, hogy mára kialakult a 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Fritz Erika

Portré

saját stílusom. Örülök, hogy 
manapság nagy hangsúlyt kap 
a hagyományőrzés, értékelik az 
emberek a népi mesterségeket, 
kézműves termékeket – húzta 
alá Erika. Újabb mérföldkő volt, 
amikor 2014-ben eljutott példa-
képe, Vargáné Orbán Anikó 
tanfolyamára, akitől megtanulta, 
hogyan tud igazán minőségi, tar -
tós mézeseket készíteni olyan 
díszítéssel, ami megfelel a ma-
gával szemben támasztott el vá-
rásoknak. A mérföldkövek sorá-
ban azt is meg kell említeni, hogy 
– elsősorban párja kitartó mun-
kájának köszönhetően – Erika 
nemrégiben birtokba vehette 
a házuk tetőterében kialakított 
műhelyt. Ez azért is volt jelentős 
lépés, mert egy héttagú családban 
nem egyszerű a mindennapi 
életet összeegyeztetni azzal, hogy 
a ház asszonya mézeskalács 
dísztárgyakat készít a lakásban: 
gyúr, szaggat, süt, formáz, díszít, 

szárít, csomagol. – Szeretem meg-
mutatni a tészta aranybarna szí-
nét, az én szívemnek a fehér dí-
szí tő mázzal megírt kalácsok a 
leg kedvesebbek. Kedvelem az 
össze illesztéses technikát, amikor 
több darabból „építek” mézes-
kalács ajándéktárgyat, ez kicsit 
olyan, mintha agyagoznék. 
Egye dül dolgozom – amin 
nem is szeretnék változtatni –, 
minden munkafolyamatot kéz-
zel csinálok. Az időközben lét-
re hozott honlapomon, kö z ös -
ségi oldalamon ízelítőt adok a 
mézeseimből, ahogy a gril lá-
zsaimból is, utóbbi ké szítésének 
alapjait Busznyák Renátától, a 
grillázsok király nő jétől tanultam. 
Grillázzsal dol gozni nekem ki csit 
stresszes, mert gyorsan kell for-
málni az anyagot, számomra a 
mézes a fő irány. – Vallom, hogy 
a mézeskalács látványa, illata 
min denkit megérint, nem lehet 
közöm bösen elmenni mellette – 
mondta Erika, aki elárulta, hogy 
a jó tészta titka az akár többnapi 
pihentetés hűtőben, majd az 
alapos átgyúrás. – A kisült kalá-
csokat célszerű néhány napig 
pihentetni szobahőmérsékleten. 
Ha ezt követően díszítik, szépen 
megmarad rajta a máz. A cukor-
mázhoz egy tojásfehérje, 1-3 
teáskanál étkezési keményítő és 
kb. 25 dkg igen finomra porított 
cukor kell. A keményítővel ke-
vert porcukor háromnegyedét 
kell először hozzáadni a tojás-
fehérjéhez, alaposan kikeverni, 
majd addig adagolni még hozzá 
a keményítős porcukorból, 
amíg a máz nehezen szakadva 
fo lyik le a habverőről. Ha túl 
lágy, akkor még porcukrot 
kíván, ha túl kemény, akkor 
pedig pár csepp tojásfehérjét – 
sorolta tanácsait Erika. – Elé-
gedett vagyok, de nem vagyok 
kész, mert a mézeskalácsban 
rengeteg lehetőség van. Ezért 
folyamatosan tanulok, kísér-
letezek. Örök elégedetlen va-
gyok a munkámban, de ez jó, 
mert ez ösztönöz, előrevisz. És 
a családom, akik mindig biz-
tatnak, támogatnak. Nélkü lük 
nem tartanék itt – húzta alá. 

Kohl Gyöngyi
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Karácsonyi családi tradíciók
A karácsony a családról, a szeretetről 
az együttlét öröméről szól mindenütt, 
függetlenül attól, hogy az asztalra nem 
hagyományos magyar étel kerül, hanem 
történetesen kínai, német vagy éppen orosz 
fogások. A lapunk által megkérdezettek 
egyike sem fordított hátat korábbi hazája 
szo kásainak, sem a hétköznapokban, 
sem az ünnepeken, eredeti és új hazájuk 
ha gyományait mindannyian sikeresen 
ötvözik. 

Húszévesen jött Magyarországra Marga
réta Zhang, látván, hogy nővére, aki egy 
évvel megelőzte, megállja a helyét, jól keres.  

most erőteljesen akadályoz. Ő egyébként 
kínai, de miután magyar ember számára 
nehezen megjegyezhető és kimondható a 
keresztneve  (Qizhen), mindenki így szó-
lít ja. Harminchárom éve él Magyarorszá-
gon, megismerte, elfogadta az itteni 
szoká so kat, beleértve a karácsonyt is, amit 
Kíná ban ilyen formában nem ünnepel-
nek. Ott a holdújévet szokták ünnepelni, 
de a hangsúly a barátokkal, nagy családok-
kal va ló együttléten van, ráadásul ennek 
hely színe általában egy étterem, nem pe-
dig az ünnepi pompába öltöztetett ott hon. 
A karácsonyra Margaréta ugyanúgy ké-
szül, ahogy ezt otthon tették, és ahogyan 
ezt teszik itt a legtöbb családban, hiszen 
ebben nincs különbség, éljen az ember 
az anyaországban vagy Székelyföldön. 
Idén annyiban lesz más az ünnep, hogy 
a közelmúltban megözvegyült édesapja is 
velük lesz. – Tata művészlélek, hegedűket 
gyárt, és nagyon aktív, széppé varázsolta 
a kertemet. Otthon is erdészettel, vadá-
szattal foglalkozott – mutatja be édes-
apját. Margaréta lányáról, a tizennyolc 
éves Hettáról, akinek neve tengeri virá-
got jelent, büszkén árulja el, hogy nagyon 
jó nyelvérzéke van, öt nyelven beszél, kí-
nai nyelvvizsgára, majd pekingi egyetem-
re készül, jelenleg Budapesten, a Szent Ist-
ván Gimnáziumban tanul.
A küszöbönálló karácsonyra visszatérve 
elárulja, hogy mindig igyekszik ötlete-
ket gyűjteni, hogy mi kerüljön az asztalra. 
Lesz persze töltött káposzta is, úgy, 
ahogyan otthon főzték, ahova egyébként 
mindig jó szívvel látogat. – A káposztát 
én savanyítottam, úgy, ahogyan otthon 
szoktuk, csomborral, kaporral, tormával 
– mondja. Azt is hozzáteszi, hogy férje is 
szereti a magyar ételeket, leveseket, sőt 
el is készíti a pörköltet, gulyást is. – Az ő 
kultúrájuk más, nincs az a nemek közötti 
munkamegosztás, ami nálunk jellemző. 
Aki otthon van, meglátja, de el is végzi a 
házimunkát – fogalmaz Margaréta. Igaz 
ez Csabára is, aki kínai szakácsiskolát 
végzett, így igen otthonosan mozog a 
konyhában. Felesége elárulja, hogy már 
megismerkedésükkor is kiválóan főzött, 
és éppen ezzel vette le őt a lábáról. 

„Cé-há” – közeli barátok, kollégák szólít-
ják így Hornyánszki Christiane-t. A 
be cenév abból ered, hogy számtalan 
alkalommal kellett elmondania: Christiane, 
Ch-val. A magyartól eltérő írásmód ab-
ból ered, hogy édesanyja német, és ő az 
NDK-ban született. Miután apró gyerek-
ként került Magyarországra, az egy ko-
ri, Kelet-Németországban töltött kará cso-
nyokról viszonylag kevés emléke van, de 
különlegesek voltak számukra az ün ne-
pek itt, Magyarországon is, hiszen – mi-
vel egy család szokásrendjét általában a nő 
határozza meg – édesanyjának köszön he-
tően német miliő uralkodott náluk, be éke-

Ünnep

Békés, áldott karácsonyt és

A városban és a környéken akkortájt ez 
volt a jellemző, befejezték az iskolát, és 
jöttek „ki” Magyarországra. Margaréta 
ugyanis sepsiszentgyörgyi, idegenül 
hangzó nevét férjének, Csabának 
köszönheti. Vele Budapesten ismerkedett 
meg, és közösen kezdtek kereskedelem-
mel foglalkozni. Eleinte piacoztak, Paksra 
is így vetődtek, és amikor lakást keres tek, 
itt találtak. Előbb egy kisebb üzletük volt 
a lakótelepen, majd odaköltöztek, ahol 
jelenleg is várják vevőiket. Ennek immár 
huszonkét éve. – Istennek köszönhetem, 
hogy erőt és hitet adott a hosszú úton, 
és hálás vagyok a vevők bizalmáért. 
Hiszem, hogy a következő években is 
szolgálhatom az igényeiket – mondja. Az 
üzlet vezetését átvette férjétől Margaréta. 
Csaba pedig ma már idegenvezetőként 
dolgozik, amit persze a járványhelyzet 

Fotó: Szaffenauer Ferenc Fotó: magánarchívum

lődve a színmagyar környezetbe. – Édes-
apám vendégmunkás volt, így ismerked-
tek meg a szüleim. Édesanyám felnőttként 
került Magyarországra úgy, hogy nem 
tudott magyarul. Velünk németül beszélt, 
az ottani szokásokat hozta magával, mi-
közben magyar környezetben éltünk – 
meséli. A karácsonyi szokásokban nincs 
jelentős eltérés a két nemzetnél, az éte lek 
viszont természetesen mások. A krumpli-
saláta évtizedek óta a karácsonyi menü ré-
sze a családban, amit Christiane is tovább-
örökít, igaz, ő kacsasültet készít mellé, nem 
halat, mint sok magyar családnál, és nem 
bockwurstot, ahogyan azt a németek tet-
ték, teszik. Édesanyja az NDK legkisebb vá-
rosában élt. Az volt a szokás, hogy az esti 
mise után a rokonok, barátok sorra haza-
kísérték egymást, utána következett a va-
csora családi körben, majd az ajándéko zás, 
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adóként még kapcsolatban maradok az 
atom  erőművel – árulja el. És azt is hozzá te-
szi, hogy hasonlóképpen nem tudja „ma  gá -
ra hagyni” a testvértelepülési kapcsolato kat, 
az orosz és magyar önkormányzati társu lá-
sok közötti kapcsolatot, és természetesen to-
vább ra is dolgozik a külhonban élő oro szok 
magyar és közép-európai szervezeté ben, 
hiszen ezek mindegyikében vezető szere pet 
játszik.
Tánya szülőföldje Habarovszk Oroszország 
délkeleti részén, az Amúr folyó partján, 
de gyermekkora meghatározó éveit az 
Altajban töltötte, ahhoz kötik a legszebb 
gyerekkori élményei. Családja később ke-

amit a gyerekek sokszor alig tudtak kivárni, 
mert a karácsonyi éneklés is elmaradhatat-
lan része volt az ünnepnek. – Anyukám 
min dig elővette a tangóharmonikát és 
sorra elénekeltük a szeretteink kedvenc ka-
rácsonyi énekeit. A korán elveszített szü-
leiét is – idézi fel Christiane, aki egyik ka-
rácsonyra éppen ezért kottafüzettel aján-
dékozta meg édesanyját. A karácsonyi 
énekek náluk is felcsendülnek, sőt az édes-
anyjával közös éneklésnek a távolság sem 
sem szab határt, ha éppen nem tudnak 
együtt lenni, telefonon pótolják. – A né-
meteknél nem az a jellemző, hogy hosszú, 
nagy lakomákat rendeznek, a vendégség 
általában kora délután kezdődik. Ilyenkor 
sütemény- és kávéillat töltötte be a lakást. 
A beszélgetés általában hosszan elnyúlt – 
me séli. Azt is hozzáteszi, hogy számára a 
német kul túra nem csupán távoli emlékek 
sora, egyrészt azért, mert némettanárként 
dolgozik, másrészt azért, mert nemhogy 
kop  na, hanem inkább erősödik benne a kö-
tő dés a német értékrendhez, életmód hoz, 
kul túrához.

Habár már negyven év eltelt, Kern Tatjana 
ma is élénken emlékszik gyermekkora 
karácsonyaira. Anyai nagyanyja a teleket 
náluk töltötte, és ő készítette az ünnepi 
ételeket, isteni süteményeket. A készülődés 
volt a legemlékezetesebb. Mindig saját ke-
zűleg készítették a lakás és a fenyőfa díszeit, 
általában egy-egy tematikára felfűzve. 
– Édes apám, aki most 88 éves, rendkívül 
kreatív volt. Mindig vele együtt készítettük 
a díszeket, például hópihét, angyalkát. 
Édesapám hozta a karácsonyfát, amit kö-
zösen díszítettünk fel. A tradícióknak, az 
ünnepeknek komoly figyelmet szenteltek az 
iskolában, arra törekedtek, hogy erősítsék 
a szülő-gyerek kapcsolatot. Gyakran 
adtunk műsort, ilyenkor az édes anyám 
mindig maga készítette a jelmezemet – 
idézte fel Tánya, aki a Paksi Atomerőmű 
tájékoztatási munkatársaként főként az 
orosz projektekkel foglalkozott az elmúlt 
évtizedekben, és (bár nehéz elhinni) 
megkezdte sétálóidejét, nyugdíjba megy. 
– Biztosan nem fogom a munkát egyik 
pillanatról a másikra abbahagyni, tanács-

mivel ők nem vették át a Gergely-naptárat. 
– Nálunk is, a katolikusoknál is ugyanaz 
a karácsony lényege, a család, a szeretet, 
az összetartozás – hangsúlyozza. Amíg a 
gyerekek kicsik voltak, mindkét alkalom-
mal karácsonyoztak – ma már ez nehezebb, 
főként, ha hétköznapra esik –, és mindkét 
alkalommal kaptak ajándékot is. A Kern 
család a saját készítésű meglepetéseket 
részesíti előnyben, amiben minden bizony-
nyal komoly szerepet játszik az, hogy 
Tánya ezt a mentalitást hozta otthonról. 
– A gyerekek által készített ajándékokat 
nagy gonddal őrzöm, ezek a legnagyobb 
kincseim – árulja el, és örömmel mesél 
a fia által készített grafikáról, amelyen ő 
szerepel édesapjával a szibériai erdőben, 
a lányok által kézzel festett gömbökről 
vagy éppen bögrékről. Természetesen 
még nagyobb büszkeséggel beszél két 
unokájáról, a négyéves Lilláról és a 
négyhónapos Annáról. Hiszi és vallja, hogy 
lányaiból is remek édesanyák válnak majd, 
és biztos abban, hogy ők is továbbviszik a 
családi hagyományokat. Karácsonykor – tér 
vissza a küszöbönálló ünnepre – számukra 
az együttlét a fontos. Mindenki igyekszik 
haza, hogy szenteste napján békében és 
nyugalomban együtt díszíthessék a fát, 
ahogy az elmúlt majd’ negyven évben 
mindig. Ha tehetik, elmennek az éjféli 
misére is. Ennek kapcsán jegyzi meg 
Tánya, hogy reméli, a közeljövőben felépül 
egy orosz ortodox templom Pakson, és 
az itt élők is megismerik a vallásukat, 
hagyományaikat, ami segít az elfogadásban. 
Számára ez a fontos, ez vezérelte egész 
pályafutása alatt. – Amikor idejöttem, nem 
volt se rokonom, se ismerősöm, mindvégig 
igyekeztem toleráns lenni mindennel, 
mindenkivel. Mindenkihez igyekeztem 
egy formán viszonyulni, ugyanolyan tisz-
telettel fordultam a takarítónőhöz és a 
vezérigazgatóhoz. – Küldetésem, hogy az 
orosz és a magyar nép között elősegítsem az 
elfogadottságot – foglalja össze. Hozzáteszi, 
reméli, jön majd egy fiatal, aki ezt ugyan-
olyan odaadással, eltökéltséggel viszi to-
vább, ahogyan ő dolgozik. 

Szabó Vanda

Ünnep

boldog új évet! TelePaks Médiacentrum

rült Voronyezsbe, majd Novovoronyezsbe, 
Tá nya pedig onnan Paksra férje, Kern Lász-
ló oldalán 1980 decemberében. Laci fiuk a 
családjával Kápolnásnyéken él, állat or vos, 
a lányok, Tánya és Ági közgazdász diplo-
mát szereztek, és a fővárosban teleped tek 
le. Mindannyian, sőt párjaik is maguké nak 
te kintik az orosz és magyar kultúrát, ha-
gyo mányokat egyaránt. Kivétel nélkül jól 
mozognak a konyhában, és az orosz éte lek 
elkészítésében is jártasak, amire édesany juk 
nagyon büszke.
Természetes volt Tánya számára, hogy 
régi és új hazája szokásait, tradícióit 
ápolja, ötvözi. Az ételek, ízek mások, és 
ez természetesen az ünnepekre is igaz, de 
például a karácsony nem tér el jelentősen. 
Az időpontját illetően igen, hiszen az 
ortodox katolikusok tizenhárom nappal 
később, január 6-án, 7-én ünnepelnek, 

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A hivatali negyedként számontartott 
Deák Ferenc utcában a község vagyonos 
polgárainak házait is megtaláljuk a 
19. század végére. Közéjük tartoztak 
a Bun család tagjai, akik lakóépületeit 
képeslapokon is megörökítették, az egyiken 
a 9. számú lakóházukat. Baksay György 
építőmester tervei alapján 1904-ben épült, 
később volt járási szolgabíróság, községi 
tanács hivatala, 1985-től a zeneiskola 
működött benne, 2006-os felújítása óta 
pedig a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola 
székhelye. A Bun család zsidó gyökerű 
ősei az 1700-as évek elején vándoroltak 
be, és gyorsan asszimilálódtak. Bunn Já-
nos uradalmi számadó kikeresztelkedett 
és 1809-ben beházasodott a tekintélyes 
Gebhardt családba. Legkisebb fia, Bun 
Gusztáv (1837–1912) több vállal kozást, mé-
szárszéket működtetett, majd ügyes pénz-
ember lett. Magas kama tokra adott köl-
csönt eladósodott bir tokosoknak, akik től 
föl det bérelt, majd fizetésképtelenség ese-
tén megvette azokat. Így jutott földekhez 
a Hideg völgy-, a Boczhegy- és az Öreg-
forrás-dűlőkben. Érdekelte a szőlészet, a 
Csányi-kertben patinás villát tartott fenn 
vincellérrel, a Borászati Lapok pak si tu-
dósítója volt, olykor szaktanácsot is kért a 
lap hasábjain.

1891 nyarán részt vett Mádi Kovács  János 
gyapai birtokán a „zöldojtás” rejtelmeiről 
tartott szőlészeti képzésen. 1893-ban a 
megyei filoxériabiztos, megvizsgálva a 
határban telepített homokültetvényeket, 
kiemelte, hogy különösen szépek Bun 
Gusztáv mintaszőlőtelepei. Nevéhez fű-
ződik a helyi bankrendszer megalapozása 
és építőipari cégek beindítása. 1868-ban 
alapítója az első paksi pénzintézetnek, 
a Paksi Takarékpénztárnak, majd 1882-
ben a Paks-Vidéki Takarékpénztárnak. 
Sikerei csúcsán, 1896-ban építette fel 
a Fő utcai emeletes banképületet is, de 
pénztárnoka volt az 1873-ban alakult 

Középdunai Haltenyésztő Rt.-nek is. 
1887-ben mészégető kemencét állított fel 
a növekvő építőanyag-kereslet kielégí-
té   sé re. Birtokaihoz tartozott a Duna túl-
part ján található sziget, melytől nem sok-
kal ha lála előtt vált meg. Jó viszonyt ápolt 
a kato likus egyházzal, bőkezűen támo-
gat ta az új templom építését, berendezé-
sét, kifes tését. Felesége, Rosmayer Borbá la 
48 évesen 1892 nyarán elhunyt, hideg völ-
gyi sírhalma fölé később családi ká pol nát 
emeltetett. 

Az alapítólevél szerint a család magva -
szakadtával az egyház tulajdonába ment 
volna át, de a történelem közbeszólt. A pak-
si katolikus ifjúsági egylet 1900 őszén tar-
tott közgyűlésén díszelnökké vá lasztották, 
má sodik felesége, Augs burger Mária pedig 
a zászlóanyai tiszt séget töltötte be. Ha nem 
következik be a család bukása, és az egyház 
teljesíti a bankár „szerény” kí vánalmát, ma 
a Hidegvölgy végében nem ká  pol na, ha nem 
egy valóságos templom állna.

Gusztáv 1904-ben már virilis alapon tagja 
volt a paksi képviselő-testületnek, fiával 
együtt, akivel tőzsdei spekulációkba és 
újabb cégalapításba (Magyar Olajipar 
Rt.) fogtak. Már dédapa volt, mikor 1912. 
február 12-én elhunyt.

Halálával a család aranykora is le-
áldozott, mert az öreg Bun pénzügyi 
manipulációinak súlyos terhét vitte ma-
gával a sírba, melyek 1912 nyarán bom-
baként robbanva megrengették a pak si 
pénzpiacot. De ez már egy újabb tör ténet. 
(Folytatás a következő számban.)               

dr. Hanol János                

Az eltűnt városkép nyomában
A Bun család története 1. rész

 

„A múlt év tavaszán körülbelül 40 hold 
homokterületet ültettem be szőlővel, 
miután azonban a további kezelés körül 
némi kételyeim volnának, bizalommal 
fordulok e lap igen tisztelt olvasóihoz 
szíves útbaigazításért...” (Borászati La pok, 
1890.03.22., 78. o.) 

„Általános részvétet keltett Pakson Bún 
Gusztáv kereskedő és megyebizottsági 
tagnak 75 éves korában bekövetkezett 
halála, melynek hírére a vármegyeházá
ra is kitűzték a fekete zászlót. A kedves 
halott földi maradványai a hidegvölgyi 
családi sírboltban fognak örök nyu
galomra helyeztetni. (Tolnamegyei Köz-
löny, 1912.02.18., 4. o.)

„Lélekemelő, szép ünnepély volt Pakson 
azon alkalomból, hogy egy díszes kis ká
polnát áldottak meg, melyet Bún Gusztáv 
földbirtokos emeltetett első nejének sír
halma felett, s mely a család tagjai 
számára temetkezési helyül fog szolgálni.  
A kis kápolna Paks város egyik méltán 
legszebb helyén, a Hidegvölgy végén áll, 
ahová szépen gondozott utak vezetnek 
a park minden részéből.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1895.07.07., 8. o.) 

„Bún Gusztáv 10.000 koronás alapítvány 
megtevését is kilátásba helyezte olyfor
mán, hogy míg az összeg 300.000 koro
nára nem szaporodik, kamatoztatni kell, 
melyből családi kápolnája helyére egy ki
sebb templom építését rendeli el, hol csa
ládja lelki üdvösségéért évenkint szent
mise mutatandó be. (Tolnavármegye, 
1903.02.01., 5. o.) 

Fotó: magánarchívum

A Bunház Duna felőli látképe (Wiener Hajman kiadása, kb. 1908.)
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Tájat fogunk rajzolni, a hátunk mögött elte-
rü lő tájat. Ebből adódóan részben emléke-
zet ből dolgozunk, de főleg tükörből nézve 
és szavak segítségével. Tehát a tájat rajzoljuk: 
messzebb egy hegyet láthatunk, előtte egy  
házat egymagában, a házon tető van, abla kok, 
ajtó és az egész felett a Nap korongja. Még 
egyszer: ház, hegy, napkorong. A ház előtt 
egy fűvel borított kert van, négyzetes for ma, 
és ahogyan lassan elemeljük a tekintetün ket 
róla a Nap felé, meglátjuk a házat az ajtó val, 
a négyosztatú ablakokkal, a tetővel, és már 
látszik mögötte a hegy is, és megtorpanunk, 
vissza nézünk a szemközti ablakba, és 
nyilván valóvá válik.
Ami a művészettörténetet illeti, ez itt most 
nem annyira az, inkább amolyan csináld ma
gad tárgytörténet lesz. Egymástól egyébként 
néhol távol eső, mégis bizonyos szempontból 
rokonítható valóságelemekből fogunk épít-
kezni, valamennyire követve an nak a vizu-
ális és fogalmi játéknak és gyakorlat nak a lo-
gi káját, amit Bak Imre a Csináld magad! 
(1973) című konceptuális füzetében alkotott. 
Azokon a redukált, sematikus, fekete-fehér 
grafikákon alkotóelemeire bontotta a tájat, 
vonalakkal sávokra osztotta a képet, a legfelső 
sávba korongot helyezett, és megnevezte őket: 
MEZŐ, FOLYÓ, ÉGBOLT, NAP. Majd a 
tájkép négy alkotóelemét további fogalmak-
kal bővítette: többek között a négy alapele mé-
vel, a négy személyiségtípussal, a négy égtáj-
jal, színekkel, és ahogyan lapozzuk ezt a füze-
tet, a fogalmak variálására, felcserélésére ad 
instrukciókat. Ahogyan írja a bevezetésben, 
ezek kel a gyakorlatokkal a célja az „aktív lá-
tás” kidolgozása és mindennapi alkalmazá-
sa volt, hogy a LÉTet tartalmasabban élhes sük 
meg, amely szükségszerűen személyes. 

A gyakorlatokkal ilyen értelemben újra-
alkotjuk – jelen esetben – a tájat, új össze-
függéseket fedezhetünk fel benne, amelyek 
a szemlélt jelenségekkel kapcsolatos asszo-
ciációkból, emlékekből, élményekből épülnek 
fel. Az alábbi három konceptuális grafika nem 
sokkal ez előtt a füzet előtt jött létre, és bár nem 
egy sorozatról van szó, nem is a Csináld ma
gad! közvetlen előképéről, mégis annak logiká-
ja mentén fogom elrendezni őket egy tájba. 
Tehát térjünk is vissza a kezdeti rajzunkhoz.
Elsőként közelítsünk talán a hegy felől, jelöl-
jük egy egyenlő oldalú háromszöggel, mint az 
az alábbi képen látható. Közelítsünk messzi ről 
és lassan, de ne túl messziről. Legyen a hegy 
az Alpok a századfordulón, ott, ahol Giovanni  
Se gantini olasz szimbolista festő élete végén élt, 
és az utolsó mondata az volt, hogy látni akarja a 
hegyeit. Ekkor ágyát az ablakhoz húzták, hogy 
még egyszer láthassa a hegyek között áttű-
ző fényt, amit festett. És most időzzünk el en-
nél az ablaknál egy picit, legyen annak négyze-
tes rácsa az a koordináta-rendszer, ami a lenti 
grafikán a négy alapelem összegére kérdez 
rá. Ha ezen a négyosztatú ablakon keresztül 

szemlélem a hegyet, a helyzetem is mintha 
pontszerűvé válna, egy olyan összeggé, amit 
Bak Imre egy szövegkonceptjében ír: „Vízben 
lebegő átlátszó műanyag légpárna által tartott 
kőtömb, amelyben tűz ég.” (Emlékmű a négy 
alapelemhez, 1977). És ebből a helyzetből 
visszanézve a hegyre, amely a festő számára 
a legfőbb viszonyítási pont volt, ahonnan sa-
ját életére visszatekinthetett, ahogyan Joseph 
Beuys nevezte az 1971-ben készült Látni 
akarom a hegyeimet című installációját, a 
hegy belső archetípusaként jelenik meg, gyűj-
teményeként és viszonyrendszereként mind-
annak, ami az életét meghatározta, és amit 
létre hozott vagy cselekedett, vagy ahogyan 
Bak Imre grafikáján láthatjuk a hamvasi gon-
dolatot: az életműnek, mindannak, amit al-
kotott és alkotni fog.
És ha ezután átnézünk a hegy kontúrjai között, 
láthatóvá válhat mindaz, ami a hegyen messze 
túl van. Weöres Sándor versében ez a lófej-széles 
ibolya, azonban az ibolyán túl csak olyan jelen-
sé gek vannak, amelyek az emberi szem számára 
láthatatlanok. Különös, hasonló, de valamennyi-
re fordított világ ez (Jancsi mosogat, Kati az úr), 
és ha messzebb tekintünk, megláthatjuk a házat 
a tető vel, az ablakokkal és az ajtóval, és érthetővé 
vá lik, hogy az ITT, ahogyan az Bak Imre grafiká-
ján olvasható, egyenlő az otthonnal, és mindazzal, 
amit az otthon jelenthet, és ebben a tájban – 
bár Bak Imre későbbi tá jaira nem jellemző ez 
a személyesség, még is, ahogyan egyébként a 
tájképekre ez általánosan jellemző – valahon nan, 
egy bokor mellől vagy egy magaslaton ücsö  rög-
ve, a koordináta-rendszer zérójában, elő bukkan a 
tá jat szemlélő rajzoló, ahogyan rög zíti a tükör -
képet. Önmagát a tájban. Itt, Magyarországon.

Szörényi Péter

Tárgy/
történet

Bak Imre: Mindenki ars poeticája, 1972 Bak Imre: Levegő+Föld+Tűz+Víz, 1972 Bak Imre: Itt, 1972 
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– Hol tanulta a park- és kert-
építést?
– Balatonfüreden az egykori 
Széchényi Ferenc Kertészeti 
Szak  képző Iskolában végeztem 
2009-ben. Hatéves képzés volt, 
az érettségi után két év tech ni-
kum következett elméleti és gya-
korlati képzéssel. Már az érett-
ségi előtt volt orientáció, ami 
meg könnyítette a döntést, hogy 
a tech nikusképzés kínálatából a 
bo rá szatot, a virágkötést vagy a 
park- és kertépítést válasszuk. 
– Miért éppen ezt a szakot vá-
lasztotta?
– Kicsi gyerekkoromtól az ud-
varon éreztem igazán jól ma-
gam, mindig „menekültem” a 
la kásból. Többször megesett, 
hogy hajnalban felkeltem, és 
meg  kapáltam az egész kertet, 
hogy anyukámnak örömöt 
okoz zak. Akkor voltam a leg-
boldogabb, amikor mire anyu 
is felkelt, végeztem az előkerttel, 
átkapáltam, elgereblyéztem.
– Elegendő motiváció volt az 
édesanyjának okozott öröm?
– Anyun kívül a növények is 
örültek. Látszik rajtuk, ha meg-
felelően gondozzák őket, napról 
napra, hétről hétre fej lődnek, 
évről évre virágokat hoz nak, egyre 
nagyobb bokor lesz belőlük. Az 

élet, a megújulás folyamata ez, ami 
engem el varázsol. 
– Mikor nyílt a Cédrus Csemete 
Kertészet, ahol ma is dolgozik?
– A szüleim nyitották a ker té-
szetet, ami akkor Pakson egye-
dül állónak számított. A szü le-
im  nek nagy kertjük volt, ami-
nek a gondozása azonban már 
nem fért bele az idejükbe, így ar-
ra gondoltak, hogy átalakítják, és 
hasznát veszik a tudásomnak. Mi-
vel nemcsak kertész vagyok, ha nem 
parképítő is, tanácsokkal tud tam 
segíteni a hozzánk forduló kert-
tulajdonosoknak. Sok rétű a mun -
kánk, webshopot is mű  köd te tünk, 
ami népszerű és ugyan  csak időt és 
szakértelmet igényel. 

– Az Önök kertészetében le het 
fenyőfát kölcsönözni. Mennyi-
re keresett ez a szolgáltatás, és 
melyik a legnépszerűbb fenyő-
fajta?
– Évről évre azt tapasztaljuk, 
hogy hetekkel az ünnepek előtt 
el fogynak a kölcsönözhető fá-
ink. Az emberek jó része nem 
akar sem műfenyőt, sem vá-
gott fenyőt vásárolni, főként kör-
nyezetvédelmi okokból. Mi is 
bevezettük a nagykereskedőknél 
már elterjedt szokást, miszerint 
a vásárló teljes vételárat fizet a 
kiválasztott fenyőért, majd janu-
árban, egy meghatározott idő-
pontban visszahozza, és ha egész-
séges a fa, tehát nem száradt ki, 

nem hullik, akkor visszakapja az 
ár ötven százalékát. A lucfenyő 
a legnépszerűbb, a nordmann 
a másik, de utóbbi nem köl csö-
nözhető, mert nagyon kényes, 
karácsony után célszerű kiültetni.
– Visszaviszik vagy megtartják 
inkább a fát a vásárlók?
– Nagyon sokan megtartják, ki-
ültetik vagy talajba süllyesztik, de 
olyan vevő is akad, aki bár vissza-
hozza a fát, de jelzi, hogy jövő-
re ugyanazt szeretné elvinni. Ál-
ta lában ennek az oka az, hogy 
panel házból kertes házba köl töz-
nek, és a következő évben szeret-
nék kiültetni.
– Azonnal be lehet vinni a 
fenyőfát a lakásba?
– Ha kint tíz fok körül van, akkor 
egyből be lehet vinni a lakásba a 
fenyő fát. Viszont ha kint igazi té-
li hideg van, akkor néhány na-
pig nulla/plusz öt-hat fokban kell 
várakoztatni, és csak azután be-
vinni a melegre, hogy ne kapjon 
sokkot a növény.
– A fenyőn kívül melyek a kedvelt 
téli növények?
– A mikulásvirág és a ciklámen 
örök kedvenc benti növények. Nép -
szerűek a kinti ládás téli nö vé nyek 
is, sokszor például törpe hamis-
ciprusokat ültetnek ládába, mellé 
piros fajdbogyót vagy ár vácskát. 
– Most is keresett a grincsfa?
– A kész grincsfák is népszerűek, 
de inkább az örökzöld zanótból 
ké szített alapot veszik meg az em-
berek, és otthon díszítik fel. Emlí-
teném a fagyöngyöt is, ami a kará-
csonyi kelléktár ismert eleme, ám 
azt kevesen tudják róla, hogy egy 
fákon élősködő növény. Bár a hie-
delem szerint elűzi a gonosz szel-
lemeket, a mi kertészetünkben 
nem kapható. 

Sólya Emma

Mozaik

Mesterségekről első kézből
Tóth-Pámer Andrea, parképítő és 
parkfenntartó technikus

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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zából szerelem, ami kivétel. Ne-
kem a járvány semmiképp sem 
lassította a munkámat, nyá-
ron is végig dolgoztam, és most 
is így tervezem, bármi van. A 
sérülésem sem lassít le, már 
újra munkában vagyok, szé-
pen lassan javulok, és idővel 
vissza térek. Szeretnék minél 
többet fejlődni, és minél job-
ban segíteni a csapatot a célunk 
elérése érdekében.
Berkes Ferenc az ASE sakk-
csapatának tagja, a 18 éves kor-
osztály világbajnoka, junior vi-
lág bajnoki ezüstérmes, nyolc-
szo ros magyar bajnok, a 
ma  gyar válogatott tagja, sakk-

Adventi ünnepi körkép 
az Atomerőmű SE-nél

Sport

Közeledik a karácsony, ké szü 
lünk az ünnepekre, né hány 
sportág kivételével  vé get értek 
a versenyek, a bajno ki küz
delmek. Arról kérdez tünk pá
lyafutásuk elején álló vagy 
már edzősködő sportolókat, 
hogyan készülnek az ünne
pekre, mit jelent nekik a kará
csony, és hogy erre a néhány 
napra háttérbe kerüle a sport, 
tudnake lazítani egy kicsit. 
Megkérdeztük azt is, hogy 
2020ban mennyit és hogyan 
tudtak versenyezni, mennyire 
nehezítette a munkájukat a 
járvány.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
Email: paksihirnok@gmail.com
Telefon: 75/830-380
Nyomda: ATOMIX Kft. Nyomdaüzem
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2021. január 15.

nok      ság kez detekor köl tö zött 
Paks ra. A tizen kilenc éves, 201 
cm ma gas felnőtt válo  gatott, 
a Do minikai Köz tár saság fő-
városában Santo Domin gó ban 
látta meg a napvilágot. Ősszel 
egyre jobban játszott, a csa-
pat biztos tagjává vált, a szur-
kolók megszerették. A kör men-
di bajnoki mérkőzésen meg-
sérült a bokája, hosszabb időt 
kellett kihagynia. A Paksi Hír-
nök kérdéseire azt mondta, 
hogy nagyon egyszerűen kés zül 
az ünnepekre, a sze retteinek 
tervez minél jobb ajándékokat 
vásárolni. 
– A karácsony számomra az 
együttlétet és az egymás iránti 
szeretet kimutatását is jelenti, 
remélhetőleg velük tudok töl-
teni egy kis időt. Szeretem a ka-
rácsonyt. Nagyon szeretem, ha 
esik a hó, szerintem az adja az 
alaphangulatát. Fenyőfát ta  lán 
itt Pakson is állítok, ott hon nél-
külem kell díszíteniük, mivel 
nem valószínű, hogy ott tudok 
lenni abban az időpontban. Az 
ünnepek alatt is átlagos éte le-
ket eszek, azokat, amiket sze-
re tek, mivel nagyon válogatós 
va  gyok. Nincs különösebben 
ked  venc karácsonyi filmem, 
bár  mi megteszi, talán az Iga -

A Paksi Hírnök kérdéseire azt 
mondta, hogy a járvány miatt 
követi a napi híreket, őket 
szerencsére eddig elkerülte a 
vírus. 
– Az ünnepi készülődés 
nagy részét a családom vég-
zi, mindkét gyerekünk izga-
tottan várja a karácsonyt, a 
fele ségemmel együtt készítik 
minden évben az adventi ko-
szorút. A karácsony számomra 
a pihenés ideje, most külö-
nösen, mivel nincsenek verse-
nyek, de az ezt megelőző évek-
ben is itthon, együtt töltöttük 
ezt az időszakot. Szeretem a ha-
gyo mányos magyar ételeket, 
ilyenkor lehet finomakat en-
ni. Egy illatos kávé és mézes-
kalács mellett jól indul a na-
pom. Karácsonykor jó adni, 
kü lönösen a gyerekeknek. Bár 
rendkívül nehéz volt az idei 
ver senyek szervezése, mégis ki-
váló évem volt. Megnyertem 
egy körversenyt Dániában az 
év elején. A többi versenyen 
is dobogós eredményeim szü-
lettek, valamint életem első 
veretlen évét zártam. A járvány 
borzasztó helyzetbe sodorta 
a legtöbb sportolót, rengeteg 
szervezés és felkészülés áll az 
eredmények mögött.

Fotó: Molnár Gyula
Fotó: Molnár Gyula, archív

Valerio Bodon Vincent, az 
Atom erőmű SE NB I/A-s  
fér   fi kosárlabdacsapatának já -
té  ko  sa a 2019/2020-as baj -

olim pikon. Egyike annak az öt 
magyar sakkozónak, akik át-
lép  ték a 2700 élőpontos szu-
per nagymesteri határt. 
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Kiszli Vanda, az ASE ma-
ratoni kajakosa évek óta nye-
ri a versenyeket. Ifjúsági világ-
bajnokságon és a világ já té ko-
kon ezüstérmes, U23-as vb-n 
aranyérmes, felnőtt Eb-n két-
szer, világbajnokságon három-
szor állhatott a dobogó tetejére. 
Világkupagyőztes, több  szörös 
ma gyar bajnok. 
A Paksi Hírnök kérdéseire azt 
mondta, hogy neki az ün nepi 
készülődés teljesen ugyan úgy 
zajlik, mint az eddi gi években, 
hiszen nem iga zán készül rá. 
– Idén nagy hobbim lett a sü-
tés, úgyhogy recepteket néze-
getek, hogy milyen finom-
ságokkal lepjem meg a családot. 
Talán annyiban válto zott a 
megszokottól, hogy ha valami 
ajándékötlet jön szó ba, akkor 
azt próbáljuk meg rendelni, hogy 
minél kevesebbet kelljen bolt-
ba menni. Talán a legbiztosabb 
pont az idén, amikor az egész 

Bor Barna a paksi dzsúdó egyik 
nagy alakja, tavaly visszavonult, 
jelenleg utánpótlásedzőként 
dol  gozik az Atomerőmű SE-
nél. Ifjúsági, junior és U23-as 
Euró pa-bajnok, junior és fel nőtt 
világ bajnoki ezüstérmes. Há-
rom olimpián vett részt, kilenc-
szeres magyar bajnok, három-
szor választották az év magyar 
cselgáncsozójának. 
A Paksi Hírnök kérdéseire azt 
mondta, azt gondolja, hogy az 
idei év nagyon megterhelő volt 
mindannyiunk számára. 
– A nor mális életből egy tel je-
sen más élet formára kellett ma-
gunkat átállítani, ami vall juk 
be, nem egyszerű feladat egyi-
künk nek sem. Nem lehet, ha-
nem biztos, hogy az idei kará-
csony máshogy telik, mint ed-
dig. Ennek ellenére készülök, 
mert a karácsony az az ünnep, 
ami  kor a szeretet ereje áthatja 
a családot. Számomra a kará-

Sport

fát 24-én, miközben készül az 
ün nepi lakoma. Általában ha-
lász lé és sültek a menü, és nem 
marad hatnak el a finom édes sé-
gek sem, mint például a bejgli. 
Idén egy kicsit más lesz minden, 
mivel nincs rá lehetőség, hogy 
összejöjjön a nagycsalád. Így 
való színűleg a feleségemmel és 
a gyerekekkel ünneplünk 24-
én. Karácsony első napján a 
feleségem szülei nél szoktunk 
összegyűlni ebéd  re, de jelen 
helyzetben ez még képlékeny, 
mivel na gyon féltjük őket. Még 
azt sem tudom meg jósolni, hogy 
kará csony más napján eljutok-e 
Zala eger szeg re az édesapámhoz 
és a nő vé remékhez. Nagyon 
szere tek adni, talán sokkal job-
ban, mint kapni. Nekem az a 
bol dog ság, amikor a többiek 
arcán látom az örömöt. A 2020-
as év emlékezetes marad, az biz-
tos. Nem tudtunk a sport ban 
tel jes munkát végezni. Hiá nyoz-
tak az edzőtáborok és a ver se-
nyek. Ami szerencsésen ala kult 
ezen a téren, hogy (zárt ka puk 
mögött, de) meg tudták ren  dez-
ni az összes ob-t. De nem fo-
gom szépíteni, így nehéz fel ké-
szülni bármiféle versenyre is. 
Egy edzőnek tényleg harcias fel-
adat, hogy ebben a helyzetben 
ki tudja hozni a maximumot a 
gye rekekből. Fenn kell tartani 
a motiváció lángját. De azt gon-
dolom, aki bajnok akar lenni, 
an  nak semmi és senki nem 
szab hat határt. Áldott, bé kés, 
boldog karácsonyt kívá nok 
mindenkinek.

idén. Ráadásul nyáron született 
meg a család szemefénye, az el-
ső unokahúgom, így nagy bá-
natunkra őt is csak kamerán 
át láthattuk legtöbbször. Talán 
ezért is jobban várom az idei ka-
rá  csonyt, hogy végre együtt tölt-
hess ünk egy kicsit több időt.  
Ka rácsonykor nekünk is van 
egy kis lazítás, de itt tényleg csak  
két-három napról beszélünk, 
mint ha egy hosszú hétvége len-
ne. Ne kem sokszor hangulat füg-
gő, hogy mennyire állok le erre a 
pár napra, hiszen volt már olyan 
is, hogy mindennap elmen tem 
egy hosszabb futásra. De le  het, 
hogy csak a lelkiismeretem vitt, 
a tudat miatt, hogy mennyi sü-
tit fogok magamba tömni. 2020 
merőben más volt nekünk, 
spor tolóknak is. Hála Istennek, 
azért nálunk nem állt le annyira 
a munka, ugyanúgy tudtunk 
készülni, mintha rendes év 
lenne, versenyek terén viszont 
korántsem úgy alakult, mint 
ahogy tervezték, terveztük. 
Egyetlen tesztversenyünk volt 
maratonban nyár közepe felé, 
majd nyár végén megrendezték  
a síkvízi, illetve szeptember ele-
jén a maraton ob-t is. Amolyan 
ismerkedős, tesztévnek fogtuk 
fel az ideit, ugyanis tavaly 
ősszel edzőt váltottam. Nem 
bántam versenyek terén, hogy 
ez az év ilyen csonkára sikerült, 
szerintem annál nagyobb 
lendülettel vágunk majd neki a 
jövő évi megmérettetéseknek.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula

csony az év fénypontja. Néha 
egy nagy gyereknek érzem ma-
gam, úgy készülök. Együtt a 
család dal feldíszítjük a fenyő-

Fotó: Molnár Gyula, archív

család együtt tud lenni. Nővé-
remék Németországban él-
nek, és ez a vírus eléggé meg-
nehezítette a találkozásokat 
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akkor nem jó ez így, hogy 
folyamatosan tartani kell a ví-
rus tól, mennek a tesztelések. 
Na  gyon bízom benne, hogy az 
egész társadalom mihamarabb 
túl lesz ezen, és a jövő év már 
nem erről fog szólni.

Lakatosné Klopcsik Diana 
Számunkra az idei évben kicsit 
háttérbe szorult az ünnepi ké-
szülődés, mert a második gyer-
mekünk születését vártuk, 
igye keztünk addig is minden 

Sport

Az adventi időszakban Szabó 
Jánost, a Paksi FC labdarúgó
ját, Klopcsik Dianát, a Paksi 
SE teniszedzőjét, Kiss Gábort, 
a Paksi SE tájékozódásifutó 
szak osztályának vezető edző
jét és Rostané Katona Kata lint, 
a zöldfehér klub szabadidő
sportszak osztá lyá nak ve ze tő
jét kér dez tük az ünnepi idő 
szakról, a karácsony ról, vala
mint a 2020as esztendőről.

Szabó János 
Fontos, hogy a jelenlegi, víru-
sos időszak miatt mindent job-
ban kell tervezni. Gondolok itt 
arra, hogy a szokásosnál előbb 
vásároltuk meg az ajándékokat, 
amely lista egyébként majd-
nem teljes már a hó elején. Ke-
rültük és kerülni fogjuk a for-
galmasabb helyeket, amit csak 
lehet, online, az interneten vá-
sároltunk, vásárolunk. Per sze 
a karácsonyfa más kategória, 
de szerencsére azt a szabadban 
árulják, viszonylag nagy tere-

Adventi ünnepi körkép 
a Paksi SE-nél

Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – 

vállalja 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

ken, annak a beszerzése még 
hátravan. A karácsony szá-
momra a családot, és az együtt 
töltött, nyugodt időszakot je-
lenti. Ilyenkor a lehető leg-
többet vagyunk együtt, nagyot 
va csorázunk, megyünk a ro-
konokhoz (ha lehet), be szél-
getünk, történeteket me sé-
lünk, játszunk, igazán jól 
érez zük tehát magunkat. Ki-
kapcsolódunk, és a szeretet ke-
rül előtérbe, ami mindenkit 
feltölt a következő évre. Ilyen-
kor kell igazán kipihenni a 
mögöttünk hagyott hosszú 
naptári évet, és feltölteni az 
elemeket a következőre. A túl-
nyomórészt a koronavírus-
járványról szóló év után van 
mit elfelejteni, elengedni, 
kipihenni. Persze formában 
is kell tartani magunkat, hisz’ 
korán, már majdnem január 
közepén bajnokit játszunk, így 
a lazítás nem lesz mértéktelen. 
Biztos, hogy eljárok majd futni, 
illetve a kapott edzéstervet 
is becsülettel végigmelózom. 
Mindenkinek, a csapatnak, a 
klubnak, a többi együttesnek, 
az egész labdarúgásnak, az 
összes sportnak és tényleg 
minden embernek nehéz ez a 
járványhelyzet. Volt ugye egy 
fertőzési hullám az öltözőben, 
aminek a közepén még a Fradi 
ellen is ki kellett állnunk, így az 
az időszak rendkívül rossz és 
bosszantó volt. Utána viszont 
el indultunk egy jó úton, ugyan-

Ilyenkor egy kicsit kiszállunk 
a mókuskerékből. Nálunk a 
vírus miatt újra pihenőpályára 
kerültek az edzések. A gyerekek 
otthoni feladatokat kaptak. 
Bízunk benne, hogy hamarosan 
újult erővel folytathatjuk a 
tréningeket a tenisztelepen. 
A kis fiunk születésével egy kis 
időre háttérbe szorult mind az 
edzősködés, mind a verseny zés. 
Mint említettem, megszületett 
a kislányom, így csak kívülről 
szemlélem az eseményeket, 
de napi szinten az életünk 
része maradt a tenisz, mert 
férjem, Lakatos Dávid vette át 
a csoportjaimat. Örömmel tölt 
el, hogy újra vannak három-
éves kortól játékosaink, akik 
idén már sikeresen szerepeltek 
első adogatóversenyükön. Saj -
nos hosszú idő után elő ször 
elmarad a szokásos Mi ku-
lás versenyünk és az év vé gi 
családi ren dezvényünk, de bí-
zunk benne, hogy ha ma ro san, 
ha más formában is, de be-
pótolhatjuk.

Kiss Gábor 
Azt mondhatom, hogy a ko-
ro navírus okozta korlátozá sok 
miatt több idő jut a családomra. 
Az ünnepek alatt otthon 
leszünk és a nagyszülőknél. 
Reménykedem, hogy idén 
fehér lesz a karácsony. Az 
ajándékozás elsősorban a négy 
gyermekemet érinti. Szeretik 
a nagy fenyőfát, amit közösen 

Fotó: PFC–MTV

Fotó: magánarchívum

per cet pihenéssel tölteni. A kis-
lányunk december 11-én meg-
született. A nagy családi össze-
jövetelek helyett most biztos 
szűk körben töltjük az ün-
nepeket. A karácsony a lelki 
töltekezésről, néhány nap a 
megnyugvásról, a pihenésről, 
az egymásba feledkezésről szól, 
amire az év többi részében 
ritkán van alkalom. Arról, hogy 
együtt vagyunk, nem rohanunk, 
nem hagyjuk, hogy berántson 
minket a rohanó világ. 

18 n Paksi Hírnök, 2020. december 18.



bajnokságon és a Normál tá vú 
ob-n, és minden kupaverseny-
ről számos dobogós hellyel tér-
tünk haza, mind tájfutás, mind 
terepfutás szakágban. Nehéz, de 
eredményes évet zártunk egy jól 
összeszokott csapattal.

Rostané Katona Katalin
Nálunk mindenki kiveszi a ré-
szét a karácsonyi előkészületek-
ből. A fiúk kint az udvaron, én 
bent a házban tevékenykedek. 

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

díszítünk fel, és utána izgatot tan 
várják az ajándékozást. Jó érzés 
leülni a közös ebédekre és jókat 
beszélgetni a családtagjaimmal 
és átértékelni az elmúlt év 
történéseit. A futás nálam élet-
forma, így a karácsony sem mú-
lik el sport nélkül. Ilyenkor a 
párommal együtt futunk 10-15 
km-es köröket, de csak könnyen. 
Lemozgom a pluszkalóriákat. 
Márciusig a szokásos módon 
telt az év, volt két edzőtábor, 
pár kupaverseny, majd minden 
megváltozott. Áttértünk az 
on line kapcsolattartásra. Az 
edzések mentek tovább, de 
kisebb intenzitással. A korlá-
tozások feloldása után újra 
együtt tudott edzeni a csapat. 
Sajnos ekkor lesérültem, és 
sportolóként három hónapot 
kihagytam. Augusztusban vé-
gül megkezdődtek a versenyek. 
Igen szoros versenynaptár 
alakult ki, mert az elmaradt 
tavaszi versenyeket ősszel 
pótolták. Viszont ebben a 
rövid időszakban szereztünk 
aranyérmet a Rövidtávú Or-
szágos Bajnokságon, a Közép-
távú ob-n ezüstöt, míg az 
Ultrabalatonon bronzéremmel 
gazdagodtunk. Emellett az Éj-
szakai ob-t negyedikként zár-
tuk, valamint hasonlóan tel je sí-
tettünk a Pontbegyűjtő Csa pat-

Sport

megfőzi a halászlét, és együtt 
az asztalnál beszélgetve jó-
ízűen elfogyasztjuk. Sze-
retem, amikor felnőtt és gye-
rek közösen csocsózik, ping-
pongozik. Előjönnek a régi 
sztorik, mindenki türelmesen 
végighallgatja a másikat. Ez 
idén valószínű egy kicsit 
másképp lesz. Óvatosabbnak 
kell lennünk, vigyáznunk kell 
magunkra és szeretteinkre. 
Ha kell, akkor a megfőzött 
halászlét éthordóban min-
denki nek elvisszük. De cem ber 
24-én mindig itthon va gyunk. 
Hárman együtt. Idén kacsát és 
aszalt gyümölccsel töltött húst 
készítek. Megnézünk együtt 
egy jó filmet, bekuckózunk a 
meleg takaró alá, forralt bort 
és csokilikőrt fogunk kor-
tyolgatni. A karácsony nem 
az ajándékozásról szól, hanem 
szóljon az együtt töltött idő ről. 

Csoportos edzések, asszony-
torna most nem lehet. Ezt 
igyek szünk más mozgással 
pótolni. Nagyobb sétákat te-
szünk a gyerkőccel. A tavaszi és 
a mostani pandémiás hely zet 
megnehezítette a szabadidős 
sportolási tevékenységek vég-
zését. Több olyan szabadidős 
rendezvényünk is elmaradt, 
ami az egész lakosságot érinti. 
Gondolok itt a mindenki által jól 
ismert Fuss, Ússz, Kerékpározz 
a gyermekedért! programra, 
a családi mozgásfesztiválra. 
Sajnos tavasszal a városi 
teremlabdarúgó-bajnokságot 
sem tudtuk végig lejátszani, 
most pedig el sem kezdtük 
szervezni, mivel a jelenleg 
érvényben lévő jogszabályok 
ezt nem engedik. Bízunk 
benne, hogy a 2021-es év jobb 
lesz.

Faller Gábor

Fotó: magánarchívum

Fotó: Molnár Gyula

A gyerkőccel a mézeskalácsot 
évek óta együtt sütjük. A ro-
konoknak, barátoknak igyek-
szünk saját magunk által ké-
szített, személyes ajándékot 
ad ni. Ez idén is így lesz, az elő-
készületek már folynak. Soha 
nem szerettem nagy be vá-
sárlóközpontokba menni, bolt-
ról boltra járni, ezért nálunk az 
előkészületekre a koronavírus 
nincs, vagy csak minimálisan 
van hatással. Persze azért 
boltba megyek, csak előtte 
megtervezem, mikor és hova. 
Nagyon szeretem a karácsonyt. 
Imádom a fenyő illatát, azt, 
ha esik a hó. Hóembert épí-
teni, szánkózni. Nálunk már 
hagyománnyá vált, hogy kará-
csony előtt egy-két nappal ven-
dégül látjuk a szeretteinket, 
nagyszülőket, tesókat, bará-
tokat. A férjem bográcsban 
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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

TelePaks Médiacentrum

honlap: telepaks.net
YouTube: TelePaks TV
Facebook: telepaks.paksihirnok
Instagram: telepaks

ÁLLÁSHIRDETÉS 
Betanított munkás / Szakmunkás

1. Tűzgátló lezárások készítése  2. Tűzgátló festés készítése 

Amit kínálunk:
bejelentett fizetés + cafeteria és egyéb juttatások+ teljesítménybér, stabil 
hosszú távú munkahely, versenyképes fizetés, családias légkör, fizetett szabadság, 
előrelépési lehetőség, munkaruha + védőfelszerelés, biztosítjuk a betanítást

Előnyt jelent: jogosítvány, jártasság tűzvédelem területén, emelőgép-kezelői 
jogosítvány, OKJ-s vizsga
Munkavégzés helye: elsősorban Paks, de az ország egész területén
Jelentkezés: Kizárólag e-mailben a kivitelezes@dunamenti.hu címen


