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Közélet

Szabó Péter: Köszönöm
mindenki szolgálatát
Tisztelt Paksi Polgárok!
Platón, az ókori �lozófus beszélt 
arról, hogy örömöt a jelenben 
megélt elégedettségből nyerhet 
az ember. Ehhez viszont tudnunk 
kell megállni, elcsendesedni, a 
múltunkból és a vágyott jövőből 
megérkezni a jelenbe. Hiszem, 
hogy erről szól az előttünk álló 
időszak, az év utolsó hetei, ami-
kor elcsendesedik a világ, megbo-
csájtást kap a múlt, és felsejlik egy 
vágyott és szebb jövő reménye. 
De ehhez kell a számadás, hogy 
hol tartok, mit értem el, vagy-
is kell a ma öröme, elégedettsége. 
Hiszen ebből születik meg a hol-
nap, mindaz, amiért dolgozunk, 
lemondunk és rengeteg áldozatot 
hozunk.
Hiszem, hogy mindez nemcsak 
az ember egyéni, hanem a város 
közösségi életére is igaz. Hiszen 
ilyenkor év végén számot vetünk 
azzal, hogy honnan indultunk, 
milyen célokat tűztünk ki, és mi 
az a növekedés, amit elértünk, 
amelyért hálát adhatunk, amelyre 
elégedett és örömteli szívvel gon-
dolhatunk. Célunk idén sem vál-
tozott. Felelősen szolgálni a város 
fejlődését, az itt élők boldogulá-
sát, és olyan körülményeket te-
remteni, amelyben egyszerre ta-
lálja meg �atal és idős, családos 
és egyedülálló a helyét, boldogu-
lását, biztos jövőjét. De az elmúlt 
év másra is felhívta a �gyelmet. 
Növekedni nemcsak anyagiak-
ban, infrastruktúrában kell és le-
het, hanem azokban az emberi ér-
tékekben is, melyek egy közösség 
felelősségvállalásában öltenek leg-
inkább testet. Hiszem, hogy mi, 
itt Pakson ebben az évben is jeles-
re vizsgáztunk oda�gyelésből, kö-
zösségeink szolgálatából, hiszen a 
járvány ezt az évünket is jelentő-
sen átszőtte, meghatározta. Hatal-
mas kihívást és feladatot adva az 
egészségügyben, a szociális intéz-
ményekben, az oktatásban dol-
gozóknak és minden családnak. 

Köszönöm mindenki szolgálatát, 
akik áldozatukkal, erőfeszítéseik-
kel állták a sarat az év legnehezebb 
időszakaiban, a járvány különbö-
ző hullámaiban orvosként, ápo-
lóként, pedagógusként, szociális 
dolgozóként és nem utolsósorban 
szülőként és nagyszülőként gon-
doskodva családjukról, a rájuk bí-
zottakról. Mindez elégedettség-
gel és azzal a reménnyel tölthet el 
mindannyiunkat, hogy egy olyan 
városban élhetünk, melynek kö-
zössége képes összefogni a baj-
ban, szükségben, nehéz időkben.
A vírus okozta nehézségek mel-
lett számos örömről, fejlődésről 
is beszámolhatunk, mely a 2021-
es esztendőhöz köthető. A város 
vezetésének nagyon fontos, hogy 
a paksi gyermekek, �atalok fejlő-
dését minden eszközzel segítsük. 
Ennek eredményeként Duna-
kömlődön ovifocipálya létesült, 
amihez a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség (MLSZ) pályázatán nyert 
támogatást a paksi önkormány-
zat. Megépült a támfal a Paksi 
Napsugár Óvoda dunakömlődi 
tagóvodája mögötti területen, 
szintén Dunakömlődön befejező-
dött az országban az első, a Limes 
vonalában található, római kort 
idéző játszótér kivitelezése. De-
cember elején pedig átadtuk a tel-
jesen megújult Kápolna utcai böl-
csődét.
Örömmel adhatok számot arról, 
hogy a Paksi Gyógyászati Köz-

pont egy modern és az eddiginél 
sokkal gyorsabb képalkotásra ké-
pes új röntgengépet vásárolt, mely 
jelentősen segíti városunk lakói-
nak ellátását.
Tavaly decemberben érkeztek vá-
rosunkba az elektromos busz�ot-
ta első darabjai. Idén rendszerbe 
állt a teljes buszpaletta, és az or-
szágban elsőként Pakson műkö-
dik teljesen elektromos hajtású 
közösségi közlekedés. Ehhez kap-
csolódóan a város költségvetésé-
ből 95 millió forint értékben meg-
újult az elektromosbusz-járműte-
lep útja. A buszok üzemeltetését 
segíti az is, hogy diagnosztikai és 
szervizberendezések kerültek az 
elektromos buszok garázsába.
Természetesen idén is számos 
utca kapott új köntöst városunk-
ban. Ennek eredményeként elké-
szült a Kishegyi út és a Vácika utca 
közötti útszakasz, új zebrákat ala-
kítottunk ki a Táncsics utca – Tán-
csics köz kereszteződésében, fo-
lyik a Táncsics Mihály utcai út- és 
járdafelújítás, átadtuk a 300 mil-
lió forint kormányzati támogatás-
ból felújított Szentháromság teret, 
és megtörtént a Tölgyfa utca, va-
lamint a Tolnai út Kölesdi út és 
a Mentőállomás közötti szaka-
szának rekonstrukciója. Az eh-
hez szükséges összeget a Belügy-
minisztérium pályázatán elnyert 
összegből sikerül biztosítani. Ez is 
jelzi, hogy saját forrásaink mellett 
igyekszünk a város fejlesztéséhez 

külső forrásokat is bevonni, a ná-
lunk fejlesztőket, beruházókat pe-
dig segíteni. Ennek példája a Pak-
si Balogh Antal Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 
épületének bővítése, korszerűsíté-
se, mely 3 milliárd 350 millió fo-
rintból valósul meg. Az építkezés-
hez szükséges forrás rendelkezés-
re bocsátását Süli János miniszter 
nagyban segítette. A beruházást a 
Pécsi Egyházmegye bonyolítja, de 
az elmúlt években a város is szá-
mos eszközzel segítette létrejöt-
tét. Így a Templom tér és környé-
ke Paks egyik patinás szellemi, lel-
ki központjává válik.
Hiszem, hogy a jelen örömei, 
eredményei táplálják a jövőbe ve-
tett reményünket is. Ezért is kezd-
tünk bele a város teljes víziköz-
mű-hálózatának felújításával kap-
csolatos tervek elkészíttetésébe, 
hiszen az erőművi blokkok bőví-
tésével összefüggésben a város ví-
ziközmű-hálózatát is modernizál-
ni kell. Emellett pedig megkez-
dődött a főutca Kereszt utcától 
egészen a 6-os út becsatlakozásá-
ig tartó szakaszának felújításával 
kapcsolatos munkák tervezése is.
Egy nehéz, számos kihívás-
sal tarkított évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Kívánom, hogy 
lássuk meg benne apróbb vagy 
nagyobb örömeinket, hogy tud-
junk örülni magunk vagy má-
sok sikereinek, gyarapodásának, 
mert ezekből nyerünk erőt a hol-
naphoz, egyéni és közös jövőnk-
höz. De addig is az év hátralévő 
napjaiban készülődjünk a közel-
gő ünnepre. Arra a néhány békés 
és boldog pillanatra, amely feled-
teti velünk az egész évi munka 
fáradtságát, időnként küzdelmes 
vagy kudarcos valóságát. Kívá-
nom, hogy az új esztendő legyen 
városunk, családunk és minden 
paksi polgár számára gyarapodó, 
egészségben és sikerekben teljes. 

Szabó Péter polgármester

Fotó: Szép Zsóka
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Süli János: Kivételes feladat, 
amit most végzünk

Közélet

A Paks II. beruházás, egy új 
atomerőmű építése kivételes 
és egyben izgalmas feladat is – 
mondta lapunknak adott inter-
jújában Süli János. A projektért 
felelős minisztert a beruházás 
előrehaladásáról, a kapcsolódó 
fejlesztésekről is kérdeztük.

2029-ben, illetve ’30-ban tervezik 
hálózatra kapcsolni a két új blok-
kot. 2021-ben mennyivel kerül-
tünk közelebb ehhez a fontos lé-
péshez?
Aki az atomerőmű környékén, a 
város déli határában jár, láthatja a 
munkagépeket, a földből kinővő 
acélszerkezeteket. Az építési fo-
lyamat napról napra halad, az en-
gedélyezési és a terepmunka te-
kintetében is sok feladatot elvé-
geztünk már. Mi, akik itt voltunk 
a ’80-as években a négy blokk épí-
tésénél, üzembe helyezésénél, már 
érezzük azt az izgalmat, amit ak-
kor is átéltünk. Egy páratlan ipari 
remekmű, egy atomerőmű építé-
sének izgalmát! Persze más most, 
sok-sok tapasztalattal a hátunk 
mögött és más volt akkor, de egy 
dolog nem változott: kivételes fel-
adat az, amit mi végzünk. Jó érzés 
látni a Paks II. projekten dolgozó 
�atalokat, hogy milyen eltökéltek 
és felelősségteljesek. Örömteli lát-
ni a lelkesedésüket, hiszen sokan 
az ország távoli szegletéből jöttek 
ide, hogy részt vegyenek ebben a 
munkában. 
Mik a legfontosabb mérföldkö-
vek?
Folyik a legkomplexebb engedé-
lyezési folyamat, a létesítési en-
gedély elbírálása. Meggyőződé-
sem, hogy 2022-ben már a léte-
sítés fázisába lépünk. Sok fontos 
engedélyt megszereztünk, leg-
utóbb éppen az atomerőmű szí-
vének számító reaktortartályok 
gyártásiengedély-kérelmét állítot-
ták össze és nyújtották be a ható-
sághoz a kollégák. A reaktortar-
tályok legyártásához és beszere-

léséhez 36 hónapra van szükség. 
Közben készülnek azok az épü-
letek, létesítmények, ahonnan ki-
szolgálják majd ezt a gigantikus 
építkezést. 
Lassan valóban nem lesz olyan 
szeglete a városnak, ahol ne lát-
nánk az építkezés nyomait. Az 
ipari park fejlesztése hol tart?
Folyik az új iparipark-területek ki-
alakítása, az irodakapacitás meg-
teremtése, a raktározási és ipari 
tevékenységre alkalmas csarnok-
ingatlanok létesítése. A cél, hogy 
a térségben letelepedni kívánó cé-
gek részére kiemelt gazdasági öve-
zet jöjjön létre a meglévők mellett 
új, előközművesített ipari terüle-
tek kialakításával, a már haszná-
latban lévő ipari ingatlanok felújí-
tásával és újak megvalósításával. 
Az ipari park fejlesztése a munka-
helyteremtés motorja lesz.
Nagyon felbolydul majd az élet…
Ez kétségtelen. Egy ilyen beruhá-
zás felpezsdíti a város és környé-
ke életét, sok új lehetőséget hoz. 
A kellemetlenségeket, a környe-
zetre gyakorolt hatást igyekszünk 
minimalizálni. A kitermelt földet 
például olyan szomszédos terüle-
teken helyezzük el, amelyek meg-
közelítéséhez a 6-os utat sem kell 
használni. 
Közben komoly úthálózat-fej-
lesztésbe fogtunk, melynek első 
fázisában mára gyakorlatilag 
minden, Paksra vezető út meg-
újult. Összegében több mint 330 

kilométernyi szakaszt újítunk 
fel és további 60 kilométernyi új 
út épül Tolna, Fejér, Baranya és 
Bács-Kiskun megyében. Az új 
Kalocsa–Paks híd építése is terv 
szerint halad. 
Komoly erőfeszítéseket teszünk, 
hogy ezek a fejlesztések fenn-
tarthatók és innovatívak legye-
nek.  Például elektromos autóbu-
szok fogják szállítani a munkáso-
kat, valamint a számukra épülő 
szálláshelyek energiaellátása so-
rán megújuló energiaforrásokra 
is támaszkodunk. 
Eleinte magányos harcosnak 
tűnt hazánk az atomerőmű-épí-
tési elképzelésével, most viszont 
mintha más szelek fújnának…
Az ellátásbiztonság mellett nap-
jainkban fókuszba került a klí-
mavédelem is, így felértékelő-
dött annak jelentősége, hogy egy 
atomerőmű működése nem jár 
szén-dioxid-kibocsátással 
Az Európai Unió történetében 
még sohasem voltak olyan ma-
gasak az áramárak, mint napja-
inkban. Az atomerőművi villany-
termelés önköltségében az üzem-
anyag alig 5-10 százalékot tesz ki. 
Ráadásul az atomerőművek min-
dig rendelkeznek legalább két 
évre elegendő üzemanyagkészlet-
tel, tehát árstabilitás szempontjá-
ból is rendkívül megbízhatóak.
Régóta mondjuk, hogy ha egy-
szerre akarunk ellátásbiztonságot, 
olcsó áramot és tiszta energiát, az 

atomenergia az egyetlen, ami szó-
ba jöhet. 
Európában – de világszerte is – 
egyre több ország jut ugyanerre 
a következtetésre és sorra jelentik 
be, hogy atomerőművet építenek. 
A magukat zöldnek nevező kri-
tikusainknak lassan új muníció 
után kell nézni, mert egyre több 
elismert nemzetközi szervezet 
mondja ki: az atomenergia a leg-
inkább klímabarát energiaforrás. 
Legutóbb Ursula von der Leyen, 
az Európai Bizottság elnöke mel-
lett, az ENSZ Európai Gazdasá-
gi Bizottságának legújabb tanul-
mánya is kiállt a nukleáris energia 
mellett. Tanulmányuk egyértel-
műen kimondja, hogy ha az egyes 
villamosenergia-termelési mó-
dokat a teljes életciklusra vonat-
koztatva elemezzük, akkor a leg-
kisebb szén-dioxid-egyenérték-
kibocsátással az atomerőművek 
rendelkeznek, megelőzve a nap- 
és a szélerőműveket. Azaz az 
atomerőművek a leginkább klí-
mabarát áramtermelők.
Éppen néhány hete Pakson a vi-
segrádi országok képviselőivel kö-
zös nyilatkozatot írtunk alá arról, 
hogy országaink elkötelezettek az 
atomenergia alkalmazása mellett. 
Deklaráltuk, hogy az atomerőmű-
vek elősegítik az Európai Unió ég-
hajlat-semlegességi célkitűzésé-
nek elérését, közben erősítik az 
ellátásbiztonságot és tiszta áram-
ellátást biztosítanak meg�zethe-
tő áron. 
Fontos tény az is, hogy az ünne-
pek közeledtével – amikor az át-
lagos téli áramfogyasztást meg-
növelik a díszkivilágítások – sor-
ra dőlnek meg a rendszerterhelési 
rekordok. Az új blokkok révén az 
igény jelentős részét Paksról tud-
juk majd továbbra is biztosítani. 
Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy magam és kollégáim nevé-
ben áldott, békés ünnepeket kí-
vánjak a Paksi Hírnök minden ol-
vasója számára.                             -ph-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Közélet

F E L H Í V Á S 
PARTNERSÉGI BEJELENTKEZÉSRE

Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város területén 
működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a „Paks 
városát érintő úttervezések kapcsán” a Partnerségi egyeztetést lefolytatta és lezárta. A korábban közzétett Partnerségi anyaghoz képest 
a további módosításokat tervez a településrendezési eszközökben:

1. „Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz” módosítással érintett terület nyomvonalán a szabályozási terven ki kell jelölni 
az út területét közterületként (nem elégséges a szabályozási terven az út területét „út céljára fenntartandó terület” szabályozási elemet 
jelölni). 
2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 242/2021. (XI.17.) határozatával döntött a településrendezési eszközök módo-
sításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról (Paks városát érintő úttervezések és ezek vonzata 
miatt). A Partnernek tekintett Atompark K�. területeinek megközelítését az Önkormányzat biztosítani kívánja, ezért Paks város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete a 243/2021. (XI.17.) határozatával döntött az érintett terület kiemelt fejlesztési területként történő 
jelölésről, illetve, hogy jelen eljárás részeként az Atompark területét feltáró úttal kiegészíti a készülő, Paks városát érintő úttervezések és 
ezek vonzata miatt elindított településrendezési eszközöket.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében, de a járványügyi helyzetre tekintettel - a lakossági fórum 
helyett online véleményezési lehetőséget biztosít, csakis a fenti két pontban megfogalmazott módosítással kapcsolatosan. 

Jelen módosítás partnerségi dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint sze-
mélyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek észrevételeiket és javaslataikat 2022. január 3-ig kizárólag elektronikus úton tehetik meg, és kérelem benyújtásával part-
nernek jelentkezhetnek be a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Partnerségi be-
jelentkezés – Utak”

A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcí-
mét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefon-
számát és e-mail címét. 

Azon Partnerek, akik 2022. január 3-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2021. december 17.
           Szabó Péter
                         polgármester
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Testvérváros lett Liaocheng és Paks

Paksi színezőfüzet, téli hangulat Szilveszteri 
kavalkád

Közélet

Az idén tavasszal megjelent Pak-
si Színező után – az ünnepek kö-
zeledtével – egy új kiadvány lá-
tott napvilágot, Téli Paksi Színe-
ző címmel – jelentette be Szabó 
Péter polgármester és Galazek 
Viktória, a Paks Pont iroda ve-
zetője. – Az elkövetkező téli esté-
ken kellemes időtöltés lehet az új 
színezőfüzet, amelynek gra�ku-
sa ez alkalommal is Kajtár Krisz-
tina volt. A téli színezőfüzetben is 
megjelennek Paks jellegzetes épü-
letei, helyszínei – csak most téli, 
karácsonyi hangulatban, környe-
zetben –, így erősíti a gyermekek, 
családok Pakshoz való kötődését 
– összegzett a polgármester.
Galazek Viktória hozzáfűzte, 
hogy Kajtár Krisztina most olyan 
képeket alkotott, amiket akár a 
legi�abb óvodás korosztály is ki 
tud színezni. – Nagy öröm, hogy 
megjelenhetett a színezőfüzet, 
amit – az előzővel megegyezően – 

ötszáz forintért lehet megvásárol-
ni a Paks Pont irodában, a Dózsa 
György út 47. szám alatt – mond-
ta Galazek Viktória, hozzátéve, bí-

zik abban, hogy ennek a színező-
nek is olyan nagy sikere lesz, mint 
a tavasszal kiadottnak volt.

Kohl Gy.

Idén is lesz városi szilveszter. Sza-
bó Péter polgármester úgy tá-
jékoztatott, hogy most a felújí-
tott Atom téren lesz a program, 
ami kiváló rendezvényhelyszín-
nek bizonyult. Arra is kitért, hogy 
a programkínálatot úgy állították 
össze, hogy minden korosztály ta-
lálhat kedvére valót, lesz kölyök-
szilveszter, vetélkedő, koncertek, 
tűzzsonglőrök és lézershow.
Márkus Zalán, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ igazgatója el-
mondta, hogy az ASE szabadidő-
szakosztályával együttműködés-
ben szerveznek tréfás vetélkedőt, 
ahol négyfős csapatok „harcolnak 
a malacért”, tizenkét feladatban. 
A megméretésre az első tíz csapat 
jelentkezését tudják fogadni. 
A szilveszteri program 20 óráig 
szabadon látogatható, utána vé-
dettségi igazolvánnyal.           -kgy-

Testvérvárosi megállapodást kötött a Kínai 
Népköztársaság Shandong tartományának 
Liaocheng városa és Paks. A koronavírus-
járvány miatt online tartották meg a találko-
zót a felek. Liaocheng város népi kormánya 
képviseletében Li Changping polgármester, 
Paks város képviseletében Szabó Péter pol-
gármester írták alá a dokumentumot.
Szabó Péter köszöntőjében azt mondta, 
hogy Magyarország kormánya a 2010-ben 
meghirdetett keleti nyitás politikája kereté-
ben utat nyitott az azóta dinamikusan bő-
vülő kínai-magyar együttműködésnek is. 
– Jónéhány évvel ezelőtt Paks városa ka-
pott megkeresést a kínai Liaocheng város-
ától testvérvárosi kapcsolat kialakítása ér-
dekében. Magyarországnak is alapvető cél-
ja szorosabbra fűzni kapcsolatainkat a világ 
második legnagyobb gazdaságával, melynek 
alapjai a városok, települések között kiala-
kuló együttműködések – fogalmazott. Mint 
mondta, az együttműködés többek között 
kiterjed a kultúra, az oktatás, a sport, az ide-
genforgalom, az ipar, az innováció és a me-
zőgazdaság területére is.  
Felidézte, hogy a 2017-ben kezdődött ko-
rábbi találkozások és kapcsolatfelvételek 
után úgy gondolták, hogy a törekvések meg-

felelnek Paks város érdekeinek is, ezért java-
solta az idei novemberi ülésen a paksi kép-
viselő-testületnek, hogy a megállapodásban 
foglaltakat fogadja el, azt hagyja jóvá, és ha-
talmazza fel annak aláírására, ami megtör-
tént. 
Li Changping polgármester azt mondta a 
szerződéskötésen, hogy úgy gondolja, Kína 
és Magyarország között szoros a kapcsolat, 
hosszú ideje a felek kölcsönösen bíznak egy-

másban, a most aláírt dokumentum tovább 
erősíti a régi kapcsolatokat. – Az együttmű-
ködés rengeteg eredményt hoz majd – húzta 
alá Liaocheng polgármestere. 
Szabó Péter ismételten köszönetét fejezte ki 
Paks új testvérvárosának a barátság jeleként 
küldött harmincezer FFP2 maszkért, és ar-
ról tájékoztatott, hogy már ki is szállították 
azokat a város egészségügyi és szociális in-
tézményeibe.                                   Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula
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Vizitben: gyógytorna szakrendelés
„Egy kicsi mozgás mindenki-
nek kell / A karosszékből állja-
nak most fel / Ez a kis torna né-
hány percen át / Ne tessék félni, 
senkinek sem árt.” Bizonyára so-
kaknak ismerős az egykori tévé-
torna főcímdalából vett idézet. 
Az egészséges életmódnak része 
a rendszeres mozgás, ami lehet 
éppen torna is. Vannak azon-
ban olyan esetek, amikor a tor-
na elsődleges szerepe kicsit más, 
mégpedig a gyógyítás. 
A Paksi Gyógyászati Központ 
gyógytorna szakrendelése a 
gyógyfürdő épületében találha-
tó. A gyógytorna �zioterápiás 
módszer, amely hatékony keze-
lést nyújt például derékfájásra, 
gerincbántalmakra, hátfájásra, 
nyaki, térd-, csípőfájdalomra, il-
letve egyéb mozgásszervi meg-
betegedések esetén.
A pácienseket egyéni szárazföl-
di és/vagy vízitornára utalhat-
ja szakorvos (neurológia, or-
topédia, reumatológia, trau-
matológia, pulmonológia stb.), 
illetve térítés ellenében beuta-
ló nélkül is igénybe vehetők ke-
zelések. Szerepelnek a palettán 
csoportos szárazföldi tornák és 
csoportos vízitornák is, ame-
lyek azonban csak térítés elle-

nében vehetők igénybe. Egyéni 
gyógytornára minden esetben a 
gyógytorna szakrendelésen kell 
időpontot egyeztetni, a csopor-
tos tornákra pedig – amelyek a 
koronavírus-járvány miatt je-
lenleg szünetelnek – a gyógy-
fürdő recepcióján. 
A gyógytorna szakrendelésen 
diplomás szakemberek dolgoz-

nak: Krausz-Csapó Ágnes, Rák-
Bodnár Andrea, Horváth-Hanol 
Zsuzsa és Illés Réka gyógytor-
nász, �zioterapeuták. – A be-
utalón szerepel, hogy a szak-
orvos milyen kezelést ír elő, és 
hány alkalmat. Az első találko-
záskor felmérjük a páciens ál-
lapotát, és annak megfelelően, 
egyénre szabjuk az előírt keze-

lést – mondta Illés Réka. Arról 
is tájékoztatott, hogy akár be-
utalóval megy hozzájuk a páci-
ens, akár teljes térítési díjas ke-
zelésre érkezik, vigye magával az 
adott probléma szempontjából 
releváns leleteit, papucsot, egy 
nagy törölközőt, valamint ké-
nyelmes ruhát. Kiemelte, hogy 
ha valaki nem tud megjelenni a 
gyógytornán az előjegyzett idő-
pontban, mindenképpen jelez-
ze, ahogy azt is, ha teljesen meg-
szakítaná a kezeléssort, mert a 
felszabaduló időpontokra elő 
tudnak jegyezni mást. Hangsú-
lyozta, hogy a gyógytorna fon-
tos eleme a „házi feladat”, azaz 
hogy a gyógytornász segítségé-
vel megtanult mozgásfeladato-
kat otthon is elvégezzék a páci-
ensek. Kitért arra, hogy változa-
tos eszközparkkal rendelkeznek, 
illetve folyamatosan képezik 
magukat, amihez az intézmény 
vezetése megad minden lehetsé-
ges támogatást. 
A gyógytorna szakrendelésről, 
az elérhető kezelésekről min-
den információ megtalálható 
a paksigyogyaszatikozpont.hu 
honlapon.  

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Babai István/archív (lent)
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F E L H Í V Á S 
PARTNERSÉGI BEJELENTKEZÉSRE

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város 
területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata 
a 92/2016.(VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a PIP Nonpro�t K�. alábbi kérelmei tekintetében módosítja:
 
 - Déli iparterületen szállás jellegű ideiglenes épületek és Magyar Közút elhelyezése 
 - Déli iparterület 0336/13 hrsz.-t, a KKV iparterületet, az Északi lakhatási projektet és a Duna-partot érintő módosítás 
    2. sz. Ipari Park belső út helyének pontosítása 
 - Egészségügyi Központ elhelyezése 
 - Pollack Mihály utcai lakóterület fejlesztés
 - Györkönyi lakóterülettel kapcsolatos útfejlesztés

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében, de a járványügyi helyzetre tekintettel – a lakossági fórum 
helyett online véleményezési lehetőséget biztosít. 

A módosítás partnerségi dokumentációja 2021. december 22-től a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovat-
ban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 226-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek észrevételeiket és javaslataikat 2022. január 5-ig kizárólag elektronikus úton tehetik meg, és kérelem benyújtásával part-
nernek jelentkezhetnek be a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Partnerségi be-
jelentkezés – PIP NK�.”

A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcí-
mét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefon-
számát és e-mail címét. 

Azon Partnerek, akik 2022. január 5-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2021. december 17.
           Szabó Péter
          polgármester

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

Fotó: Molnár Gyula

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

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

Ár: 23.900.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20-929-7505

Vágásra való anyakocák 
és hízó sertések eladók 
Madocsán. Érdeklődni a 
06 30 921 3399-es telefon-
számon lehet.
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H I R D E T M É N Y
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÉLEMÉNYEZÉSE – PIP NKFT. KÉRELMEI

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Paks Város Önkormányzata a PIP Nonpro�t K�. alábbi kérelmei tekintetében módosítja a telepü-
lésrendezési eszközeit:

 - Déli iparterületen szállás jellegű ideiglenes épületek és Magyar Közút elhelyezése 
 - Déli iparterület 0336/13 hrsz.-t, a KKV iparterületet, az Északi lakhatási projektet és a Duna-partot érintő módosítás 
    2. sz. Ipari Park belső út helyének pontosítása 
 - Egészségügyi Központ elhelyezése 
 - Pollack Mihály utcai lakóterület fejlesztés
 - Györkönyi lakóterülettel kapcsolatos útfejlesztés

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 209/2021. (IX.08.) számú határozatával döntött a PIP Nonpro�t K�. fenti kérelmei 
tekintetében a környezeti vizsgálat szükségességéről.
 
A KASIB Mérnöki Manager Iroda K�. elkészítette a településrendezési eszközök módosításának munkarészeként a Környezeti Értéke-
lést, mely dokumentáció elérhetősége:  http://ppmh-musz6.govern-so�.hu/PIP%20KV

A Környezeti Értékelés dokumentációja 2021. december 20-tól megtekinthető a fenti elérhetőségen, valamint a Paksi Polgármesteri 
Hivatal 226-os irodájában.

Észrevételeiket 2022. január 18-ig tehetik meg elektronikus úton a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre vagy postai úton a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György utca 55–61. címre.  A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: 
„Környezeti Értékelés véleményezése – PIP NK�.”
 
Paks, 2021. december 17.
           Szabó Péter
                         polgármester

Több beruházás lezárult a városban
Befejeződött a Tölgyfa utca és a 
Tolnai úton a Kölesdi út és a men-
tőállomás közötti szakasz felújí-
tása. A kivitelezést mindkét hely-
színen a Walenta Hungária K�. 
végezte el, határidőre teljesítve a 
vállalt munkát. A Tölgyfa utcá-
ban új aszfaltburkolatot kapott az 
50 méteres útszakasz, átépítették a 
szegélyeket és megújultak a par-
kolók. A Tolnai út Kölesdi út és 
mentőállomás közötti szakaszán 
360 méteren újult meg az útbur-
kolat, új aszfaltréteget kapott a fe-
lület. A Tolnai úti szakasz felújítá-
sára közel nettó 56 millió forintot, 
a Tölgyfa utca megújítására pe-
dig mintegy nettó 17 millió forin-
tot fordítottak. Szabó Péter, Paks 
polgármestere úgy tájékoztatott, 
hogy a beruházásokat a Belügy-
minisztériumtól a város fejlesz-

tését szolgáló miniszteri döntés 
alapján 2018-ban kapott támoga-
tásból valósította meg az önkor-
mányzat.
Teljesen átalakult a parkoló, vala-
mint a járda is megújul a Táncsics 
Mihály utcában, a Dózsa György 

úttól egészen a buszpályaudvarig 
tartó szakaszon. A két ütemre ter-
vezett beruházás első szakasza le-
zárult: a parkoló- és a közvilágí-
tás-korszerűsítés befejeződött, a 
műszaki átadás megtörtént. Az új 
évben, ahogy az időjárás engedi, a 

járda átépítése történik meg, tér-
kő burkolatot kap a felület, a befe-
jezési határidő 2022. április 30. A 
teljes felújítás mintegy 149 millió 
forintból valósul meg, az Amal� 
Hungária K�. kivitelezésében.
Két új zebra létesült a Táncsics 
Mihály utca és Táncsics köz cso-
mópontban, a Paksi Gyógyásza-
ti Központ és autóbusz-pálya-
udvar között. Az egyik átvezetés 
keleti-nyugati irányban, a má-
sik észak-déli irányban készült el 
a buszpályaudvar biztonságosabb 
gyalogos megközelíthetősége ér-
dekében. A zebrák kialakításával 
a közvilágítást érintő munka és 
zöldfelület-rendezés is együtt járt. 
A mintegy nettó 9,2 millió forin-
tos beruházás kivitelezője a DC 
Dunakom Zrt. volt.                  

-dsz-

Fotó: Molnár Gyula
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Atomerőmű

A tájékoztatókamion Bács-
Kiskun megyében zárta az évet
Az atomerőmű-beruházás köz-
vetlen környékén lévő települé-
seket kereste fel az év utolsó he-
teiben a Paks II. Zrt. tájékozta-
tókamionja. Az utazó kiállítás 
útvonaltervét átírta a világ-
járvány, országjárását több-
ször kényszerszünet szakítot-
ta meg. 

Paks II. tájékoztatókamion-
ja november utolsó, illetve de-
cember első napjait Tolna me-
gyében, Szekszárdon, Tolnán, 
Pakson, Dunaföldváron töl-
tötte majd Bács-Kiskun megye 
néhány településére vitte ház-
hoz az információkat az atom-
energia felhasználásáról, a pak-
si atomerőmű működéséről és a 
Paks II. projektről. 
– Az utazó kiállítás kiváló esz-
köz arra, hogy közvetlenül 
nyújtsunk tájékoztatást a lakos-
ság számára. Az a tapasztala-
tunk, hogy nagy az igény a sze-
mélyes tájékoztatásra – emelte 
ki a Paks II. Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója. Mittler István azt 
mondta, éppen ezért volt kelle-
metlen, hogy az elmúlt két év-
ben a pandémia miatt többször 
fel kellett függeszteni a tájékoz-
tatókamion útját, és le kellett 
mondani arról a lehetőségről 
is, hogy nyaranta fesztiválokat 
keressen fel. – A 2019–2020-
as időszakra tervezett körút-
nak most érünk a végére, de 
folyamatosan újra kellett ter-
veznünk a világjárvány mi-
att. 2020 márciusában az aktu-

ális kormányzati előírásoknak 
megfelelően felfüggesztettük 
a közönségtájékoztatást. 2020 
őszén a javuló tendencia meg-
engedte, hogy egy időre foly-
tassuk a települések felkeresé-
sét, de év végén ismét vesztegel-
ni kényszerült az utazó kiállítás 
– részletezte. Mint elmondta, 
hosszú szünetet követően 2021 
nyarán Pakson indult újra a tá-
jékoztatójármű – az AtomErő 
erősemberversenyen látogat-
hatták meg az érdeklődők is-
mét a kiállítást, majd a Gazdál-

kodási és Tudományos Társa-
ságok Szövetségének kétnapos 
hétvégi rendezvényén budapes-
ti és Budapest környéki lakosok 
tekintették meg. Szeptember 
elején újra Pakson járt a kami-
on a Város Napján, ezt köve-
tően a Nyugat-Mecseki Társa-
dalmi Információs Ellenőrzési 
és Településfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás meghívásá-
nak tett eleget, ősszel pedig Ba-
ranya és Somogy megye, majd 
Tolna megye ötezer lakosúnál 
nagyobb településeit járta vé-

gig. Az év végén Bács-Kiskun 
megye ötezer főnél nagyobb te-
lepülései kerültek sorra.
– Természetesen minden jár-
ványügyi rendelkezést betar-
tunk, elsődleges az egészség vé-
delme, így csak maszkban lehet 
megtekinteni a járművet, és kéz-
fertőtlenítőt is biztosítunk az ér-
deklődőknek, a kamionbelsőt 
pedig naponta több alkalommal 
fertőtlenítjük – húzta alá a kom-
munikációs igazgató. 
Mittler István azt mondta, hogy 
a járvány miatt érezhetően ke-
vesebb látogató érkezik, de még 
így is havi szinten több mint két-
ezer vendég kíváncsi az atom-
energiát, a paksi atomerőművet 
és a Paks II. projektet bemuta-
tó kiállításra. A 2009-es indulás 
óta körülbelül 440 ezer látogató 
nézte meg a kiállítást, a jelenlegi, 
többször megszakított legutóbbi 
körúton mintegy 73 ezren keres-
ték fel a kamiont.                     (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Feil József 1958-ban született Budapesten, 
de nem töltött ott sok időt, néhány éves volt, 
amikor a család Pakson telepedett le. Itt járt 
általános iskolába, Dunaújvárosban pedig 
ácsmesterséget tanult, közben rajzszakkör-
re járt. Tizennégy éves korában dőlt el a sor-
sa, amikor az édesapja egy faszoborral tért 
haza munkahelyéről; a szobor egy lopótök-
kel bort nyerő paraszti �gurát ábrázolt. Jó-
zsefnek annyira megtetszett az alkotás, hogy 
úgy döntött, hogy ötvözi a rajzolást és a fa-
munkát, és saját tervei alapján kis szobrok 
faragásába kezdett. Olyan jól dolgozott, 
hogy megrendeléseket is kapott, ekkor vá-
gott bele nagyobb szobrok készítésébe. Mű-
veit rendszeresen zsűriztette, megkapta a 
népi iparművész címet. A régi paraszti éle-
tet, vadászatokat, néptáncot, vallási képe-
ket eleveníti fel szobraival; az adventi udvar 
részeként a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban kiállított betlehemét most minden-
ki megcsodálhatja. József büszkén meséli, 
hogy számos köztéri alkotása látható Pak-
son, a Kálvária temető nagykeresztje, a Deák 
iskolában látható mellszobor a haza bölcsé-
ről, a Szentlélek templom mögötti Jézus-
szobor és a kömlődi faluház melletti úgy-

nevezett szabadságszobor, az általa faragott 
kopjafák száma pedig megszámlálhatatlan. 
Perkátán a Hunyadi Mátyás általános isko-
la előtt áll egy mellszobor, ami keze mun-
káját dicséri, és kiállíthatott Budapesten, 
Őriszentpéteren, sőt, Németországban is. 
A szobrokat először többnyire megterve-
zi, lerajzolja, majd a szénrajz alapján kifa-
ragja. Előfordul azonban, hogy először a fát 
látja, és abba képzeli bele a �gurát. Kültérre 
inkább a tölgy való, mert az jobban bírja az 
időjárás viszontagságait, beltérre pedig a 
hársfa, mert az nem reped meg. Dióból, cse-
resznyéből is farag József, �gyelve a színt, az 
erezetet. Rendszerint gyalupadon, speciá-
lis állványon dolgozik, ez kevésbé balesetve-
szélyes a vésővel, kalapáccsal végzett mun-
kához. Az arc, az orr, az aprólékos részek 
kifaragása már késsel, kis vésőkkel törté-
nik. Időigényes ez a munka, például a betle-
hem elkészítése, Jézussal, Máriával, a három 
pásztorral és az állatokkal, három hónapig is 
eltartott. A most már nyugdíjas József főfog-
lalkozása ács volt, de az atomerőműben is 
dolgozott öltözőügyeletesként. Mint mond-
ja, ebben a munkában nem fáradt el nagyon, 
így otthon volt még ereje élni szenvedélyé-

nek. Nem is hagyták unatkozni, számtalan 
megrendelése érkezett. Ritkán mondott ne-
met, bár megesett, hogy olyan, „érdekes” kí-
vánságokkal keresték fel, amelyeknek nem 
szívesen tett volna eleget – teszi hozzá za-
vart mosollyal. Feleségével, Katalinnal, aki 
a Kishegyi úti tagóvodában volt dajka, 43 
éve boldog házasságban élnek, �uk műszaki 
szakember, hétéves kisunokájuk, Zsó�a Sára 
gyakran vendégeskedik náluk. Nem tétlen-
kednek egy percet sem, közösen rendezge-
tik, újítgatják házukat, délutánonként sétál-
nak, futnak. Józsefnek arra az időszakra is 
vannak tervei, amikor már nem bírja el a ne-
héz szerszámokat, a festést is szeretné kipró-
bálni. Katalin remek partner volt abban az 
időben is, amikor munka mellett készítette 
szobrait József, és mellette áll most is. A leg-
főbb kritikusa és ösztönzője. Nevetve mesé-
lik, többször megesett, hogy megbeszélték, 
mit faragjon ki József, aki kiment a műhe-
lyébe, hogy aztán valami egészen más alko-
tás kerüljön ki a kezei közül. De mindennek 
örült a család, és mérhetetlenül büszkék Jó-
zsefre. Mint Katalin mondja,  eddig akármi-
be kezdett a férje, mindig valami jó sült ki 
belőle.                                                Sólya Emma

Portré

Jó napot, mi újság?

Feil József

Fotó: Szaffenauer Ferenc

12 n Paksi Hírnök, 2021. december 17.



Mozaik

Változnak a szokások, de az 
ünnep hordozza eredeti üzenetét
Hogyan ünnepeltek karácsonykor ele-
ink, milyen népszokások fűződtek az ün-
nephez? Erről beszélgettünk Kövi-Ónodi 
Gyöngyi néprajz-muzeológussal, a Paksi 
Városi Múzeum munkatársával.  

– Hogyan készültek karácsony estéjére?
– Az asszonyok a házat, a fér�ak az udvart 
és a gazdasági részeket takarították ki, tisz-
tították meg. Sütöttek, főztek, a takarmányt, 
a tűzrevalót, az esti ünnepléshez szükséges 
kellékeket összerakták, előkészítettek min-
dent úgy, hogy a templomból hazaérve már 
nagyobb munkavégzés ne várja őket. Az esti 
harangszót már ünneplőbe öltözve várták.
– Voltak-e a karácsonyhoz kötődően tiltott 
dolgok?
– Az ünnep kezdete a néphagyományban a 
karácsony böjtje, vagyis 24-e. Ezen a napon 
mezei munkát nem végeztek. A római ka-
tolikus családok egész nap böjtöltek. A köl-
csönkért tárgyakat, eszközöket visszaadták, 
a saját kintlévőségeiket visszakérték, mert 
nemcsak a családnak, hanem a javaiknak is 
együtt kellett lenni, hogy a jövőre nézve is 
biztosítsák azok megmaradását. Az asszo-
nyok és lányok nem mehettek látogatóba, 
mert szerencsétlenséget vittek volna a ház-
hoz. Ahol nem volt szokás a �úgyermekek 
kántálása, ott a �úkat valamilyen ürüggyel 
elküldték a rokonokhoz, mert úgy tartották, 
szerencsét hoz, ha az első látogató �ú.
– Hogyan nézett ki az ünnepi asztal?
– A karácsonyi asztal és a karácsonyi va-
csora vagy ebéd helyenként különböző 
szokásrenddel, de mindenhol kiemelt je-
lentőségű volt. Az ekkor használt abroszt 
általában csak ezen az ünnepen terítették 
fel, és gyógyító erőt tulajdonítottak neki. 
Színe és díszítése legtöbbször fehér, eset-
leg piros volt. A karácsonyi ünnepek har-
madik napjáig maradt az asztalon, ekkor 
az étkezések morzsáit összegyűjtötték ben-
ne, és így tartották az ünnepek idején, a ka-
rácsonyi asztalra, alá és köré helyezett gaz-
dasági és háztartási eszközökkel, ételek-
kel, gabonamagvakkal, szénával, szalmával 
együtt. Az asztal leszedésének időpont-
ja aprószentek napja, újév vagy vízkereszt 
volt. Ekkor a „megszentelődött” morzsát és 
tárgyakat felhasználták, amivel a jövő évi jó 
termést, bőséget, az állatok egészségét, az 
eszközök hatékonyságát biztosították.

– Honnan ered a karácsonyfa-állítás hagyo-
mánya? 
– Először a 17. század elején, Elzászból je-
gyezték fel a karácsonyfa-állítást, innen ter-
jedt el német területen, főként protestáns csa-
ládi szokásként. Keresztény szimbolikája a 
18. században alakult ki. A 19. századtól ter-
jedése felgyorsult, az arisztokrata, majd a pol-
gári réteg, a falusi iparosság és a módosabb 
parasztok közvetítésével vált általánossá. Mi-
vel a zöld ágaknak, örökzöldeknek (más szo-
kásokban is) az ókorig visszanyúló előzmé-
nyei vannak, a karácsonyfa-állítás szoká-
sa gyorsan be tudott épülni a hagyományok 
közé.
– Az ajándékozásnak volt hagyománya?
– Az ajándékozás szintén ókori előzményekig 
vezethető vissza, a római korban süteményt, 
aranyfüsttel bevont gyümölcsöt, szerencsét 
hozó zöld ágat ajándékoztak egymásnak ezen 
a napon, ami az új év kezdete volt. A közép-
korban a feljebbvalók ajándékozták meg alá-
rendeltjeiket. Az újkor elején a feldíszített ág 
és a karácsonyfa is ajándék volt. A 17. század-
tól az ajándékozás a családi körbe került át, 
a szülők ajándékozták meg a gyerekeket, de 
az ajándékozó személye titokban maradt. A 
Szent Kristóf vállán ülő kis Jézus, mint aján-
dékozó német területen jelent meg először, 
de az ajándékokat hozhatta az angyal vagy az 
aranyos csitkó is. Az ajándékozás szokásának 
elterjedése a karácsonyfa elterjedéséhez ha-
sonló módon történt.

– Vannak-e még eredeti formájukban élő 
népszokások?
– Minden szokás addig élő, amíg az őt élte-
tő közösség működésében betölti a szere-
pét, ehhez pedig állandósága mellett folya-
matosan változnia is kell. A néprajzkutatók 
által fellelt, lejegyzett állapot a szokások 
változásának egy-egy pillanatát rögzíti. 
A most élő generációkban a köszöntők, 
a kántálás, dramatikus játékok jelentősé-
ge eltűnt, hiszen más kommunikációs csa-
tornák állnak rendelkezésünkre. A keresz-
tény szimbolika jelentősége is csökkent. A 
fenyőfa állításának szokása egy darabig ki-
emelt szerepű volt, mostanában egyre töb-
ben választanak műfenyőt vagy fenyőt he-
lyettesítő dekorációt. Az ajándékozás elő-
térbe került, az adventi vásárlóhétvégék 
és a karácsonyi vásárok új szokáselemként 
ezt erősítik. A karácsonyi ebéd vagy vacso-
ra jelentősége változott, a jövőre mutató, 
egészséget, bőséget biztosító szokáselemek 
elmaradtak, de az együtt elköltött étkezés 
fontossága a legtöbb helyen megmaradt. 
Eltérő életmódunk miatt azt a szokásrend-
szert és hagyományvilágot, amit a paraszt-
ság megélt, nem találjuk meg eredeti for-
májában, a karácsony középpontjában álló 
üzenet sem kap mindig ugyanolyan hang-
súlyt, de az ünnep továbbra is magában 
hordozza eredeti üzenetét, a fény visszaté-
résének reményét, a feltámadás ígéretét.

-ph-

Fotó: magánarchívum
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Ünnepi gondolatok

Békés, áldott karácsonyt    és boldog új évet! 

Az ünnep közeledtével a Pakson működő 
egyházak képviselőit kértük arra, hogy osz-
szák meg olvasóinkkal gondolataikat az
adventről, a karácsonyról. Kutas Attila ró-
mai katolikus plébános, Lenkey István re-
formátus lelkész, Zuschlag-Nepp Éva evan-
gélikus lelkész és Vasadi Teodor baptista 
lelkipásztor üzenetét olvashatják. 

„Azokban a napokban Mária útra kelt, és a 
hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Be-
lépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsé-
betet. (Lukács evangéliuma 1. fejezet 39. vers) 
Az első �gyelemre méltó körülmény Má-
ria és Erzsébet találkozásának történetében, 
hogy Mária sietve ment Erzsébethez. Mintha 
valaki indította volna; mintha valaki azt súgta 
volna neki, hogy most hagyjál abba minden 
tevékenységet és indulj. A sietés azt jelentet-
te Mária életében, hogy tudatában volt a jelen 
pillanat ajándékának; hogy nem várhat egy 
percet sem; hogy most azonnal indulnia kell. 
A második �gyelemre méltó körülmény Má-
ria és Erzsébet találkozásának történetében, 
hogy Mária a hegyek közé indult – vállalva az 
út nehézségeit és veszélyeit. Vállalkozott a ne-
héz, veszélyekkel teli, fáradságos útra. 
Az igazi mély emberi találkozás két alapfelté-
tele: ha nehéz is az út, mégis kelj útra a másik 
felé; ha a Lélek indít, akkor sietve menj hozzá, 
és végül legyen időd a találkozásra.
Pilinszky János: Kegyelem
„…Van időnk hosszan üldögélni 
az asztalon pihenő lámpafényben… ”

Áldott családi és baráti találkozásokat kívá-
nok minden kedves olvasónak 2021 karácso-
nyán. 

Nemrég hallottam, hogy a karácsonyt néme-
lyek át szeretnék nevezni a fény ünnepének. 
Bizarr ötletnek tűnik. Persze a történelem 
produkált már különös dolgokat. Lett már a 
Mikulásból télapó, és a karácsony is volt már 
fenyőünnep. S ha így nézzük, akkor már in-
kább a fény. A fénynek még mindig több köze 
van a karácsonyhoz, a Fiúisten testet öltésé-
hez.
Szeretem az adventi fényeket. Olykor sé-
tálok esténként Pakson, a sötét kis utcák-
ban. S olyan jó látni, ahogy az adventi idő-
szakban fénydíszbe öltöznek a házak. Ragyo-
gó fényfűzérek törik meg az éjszaka sötétjét. 
Szinte minden ablakban van ilyenkor egy pici 
fény. Mert valahogy örömünk leljük a fény-
ben. S kell, hogy hirdesse valami, hogy a fény, 
a világosság legyőzi majd a sötétséget. Az élet 
világossága a sírbolt sötétségét. S ezek a kis 
adventi fények hirdetik, hogy van remény. 
Sétálok és gyönyörködöm ebben. De eszem-
be jut az a kérdés, vajon az advent idején a 
szívekben is felgyulladnak-e a fények. Vajon 
ahol a ház fényárba borul, ott a bentlakók szí-
vében is felragyog a remény, az öröm, a hit és 
szeretet fénye?
A világosság, melyben megláthatjuk életünk 
reményét, a karácsony valódi ünnepeltje; Jé-
zus. A Fiúisten, aki eljött a világba. Lehajolt 
hozzánk, mert szeret. Eljött, és a bűn növek-

vő sötétjébe elhozta Isten világosságát, hogy 
jelezze: a világosság legyőzi a sötétséget, a 
megbocsátás legyőzi a bűnt, az élet legyőzi a 
halált. Ő, akinek a születésnapjára és visszajö-
vetelére készülünk, Jézus a világ világossága. 
Rá utalnak az adventi fények. Arra, hogy Ő 
győz a gonosz sötétje felett.
Kívánom, hogy mindig Jézus, az Isten testet 
öltött szeretete jusson az eszünkbe, ahány-
szor csak meglátunk egy fényes adventi díszt, 
s az ő világossága áradjon be szíveinkbe. Ő 
töltse meg életünket és hajlékainkat remény-
nyel, hittel, szeretettel és örömmel. Ő meg 
tudja ezt tenni, mert Neki hatalma van erre. 
Mert Ő a győztes.
Mindenkinek szeretettel kívánom, hogy a lel-
künket is ragyogja be az advent melegséget 
adó fénye. Így érkezzünk meg idén Jézus szü-
letésének az ünnepébe. 

Advent, újra advent. Egy nehéz, zűrzava-
ros, zaklatott év után újra itt állunk kará-
csony küszöbén, készülve, várakozva az idei 
ünnepre. Közben ott motoszkál bennünk a 
kérdés, vajon milyen lesz az idei karácsony. 
Olyan lesz, mint tavaly, amikor először éltük 
meg, hogy nem a megszokott módon, önfe-
ledt örömmel és találkozásokkal telt, hanem 
megszorításokkal, félelmekkel, szeretteink-
től, közösségeinktől való távolságtartással? 
Vajon megint csak virtuálisan tudjuk meg-
osztani Isten békességének és szeretetének 
örömhírét?  Kérdések, kételyek és kétségek 
motoszkálnak most is bennünk.                 Ü

KUTAS ATTILA

LENKEY ISTVÁN

ZUSCHLAG-NEPP ÉVA
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Békés, áldott karácsonyt    és boldog új évet! 

Ü Hiába csillog körülöttünk minden, hi-
ába az ünnepi díszkivilágítás, a bizonytalan-
ság homályát nem képes elűzni. Nehéz szí-
vünket újra ünneplőbe öltöztetni. Várni az 
eljövendő Úrra, Jézus születésére. Ez a pusz-
tító, lehúzó erő ott van minden adventben. 
De ott van valami más is. Valami felemelő, 
ami nem tőlünk való. Nem nekünk kell kín-
keservesen megszereznünk, elérnünk. Va-
laki elindul felénk, jön, hogy testet öltsön, 
megszülessen, egészen közel jöjjön a mi 
„lenti” sötétségünkbe, félelmeinkbe és két-
ségeinkbe, fájdalmainkba és veszteségeink-
be. Az emberi gonoszság, nyomorúság, ha-
lál kellős közepébe. Elindult, hogy megér-
kezzen, és megítéljen mindent, ami nem jó, 
nem Istenhez való. És miközben megítél, fel-
emeljen, megtisztítson, megszenteljen isteni 
szeretetével. Így akarja az idei várakozásun-
kat, karácsonyi készülődésünket ünneplőbe 
öltöztetni, sőt megszentelni. Ez örök kará-
csony titka, csodája. Isten, akinek lénye csu-
pa titok és meglepetés, megmutatta magát. 
Nem valami, hanem Valaki, aki forró és sze-
mérmes szeretettel szeret bennünket, és ta-
lálkozni akar velünk 2021-ben is. Ne térjünk 
ki a Vele való találkozás elől! Pandémiában 
se. Hiszen erre kapunk az idén is meghí-
vást. Örömre, szeretetre, Vele való megbé-
kélésre. Hagyjuk, hogy újra megérintsen és 
megajándékozzon minket ezzel a mennyei 
reménnyel, örömmel, szeretettel és békes-
séggel, hogy megfáradt szívünk újjászület-
hessen 2021-ben is. 

Az ünnepeink egyik legszebb része az, 
amikor nem valamilyen felesleges, meg-
unt tárggyal lepjük meg szeretteinket, ha-

nem olyan ajándékot adunk nekik, aminek 
szívből tudnak örülni. Egyesek úgy gon-
dolják, hogy ajándékokra egyáltalán nincs 
is szükség, hiszen minden szükséges do-
log megvásárolható akkor, amikor az kell, 
fölösleges kacatokra pedig nincs értelme 
pénzt kiadni. Mi a jelentősége az évenkénti 
ajándékozásnak, szükség van erre? Milyen 
ajándékot adjunk? 
A zsoltáríró is elénk tárja ezt a problémát. 
A Teremtő számára mit adhatnánk mi pa-
rányi emberek, hiszen mindent Ő alkotott, 
minden az Övé? Miért adjunk neki bármit 
is? Mi szüksége van rá?
Magunk miatt. Nem Istennek, hanem ne-
künk van szükségünk arra, hogy kifejez-
zük felé a hálánkat. A Teremtő örül, ha az 
életünket nézve azt láthatja, hogy boldog, 
hálás. Van, aki azért nem tud semminek 
örülni, mert úgy gondolja, neki mindene 
megvan, vagy nincs szüksége bizonyos tár-
gyakra, élményekre. Aki örülni tud, az há-
lássá is válhat. Magunkat oda tudjuk-e adni 
az Istennek? Hálánkat, köszönetünket, re-
ménységünket?

A közmédia a Covid-árváknak gyűjt ebben 
az évben. Életerős, tettre kész, �atal gyereke-
ket nevelő szülők haltak meg. Nem volt előtte 
semmi bajuk. Aztán jött a betegség, és az égi 
hazába költöztek. Árvákat, özvegyeket hagy-
tak maguk után. Hálásak vagyunk a család-
tagjainkért? Ha tragédiák, veszteségek érnek, 
hibáztathatjuk az Istent? Ő a felelős ezért? A 
Szentírás világosan elmondja, Jézus együtt 
sírt a gyászolókkal, együtt érzett a betegekkel, 
sajnálta az elesetteket, a kitaszítottakat. Nem 
gyógyított meg mindenkit, nem ez volt a kül-
detése, célja, de minden embernek hirdette, 
hogy a saját nyomorúságától, terhétől meg-
szabadulhat, aki Tőle kér segítséget. A gaz-
dag, a szegény, a beképzelt, az elesett, az elbi-
zakodott és a félszeg ember is.
Kívánom, a készülődésünk teljen úgy, hogy 
magunkat átadjuk a hálára, Istennek meg-
köszönjük az egészségünket, a családunkat, 
a békességet és a szeretetet, amit Tőle ka-
punk. Áldott felkészülést és ünneplést kívá-
nok mindenkinek!                                             -ph-

Fotók: Sza�enauer Ferenc, Szép Zsóka

VASADI TEODOR
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Mesterségekről első kézből
Hernádiné dr. Tar Teodóra méhész-őstermelő
– Hogyan lett méhész-őstermelő?
– Budapestről származom, kertészeti egye-
temet végeztem, dísznövénytermesztésből 
doktoráltam. Sopronban a kertészeti egye-
temen tanítottam, férjemmel, Hernádi Zol-
tánnal ott ismerkedtünk meg. Ő nagy mé-
hészcsaládból származik. A dédapja kezdte 
ezt a szakmát, már nyolcvan éve a Sánc-
hegy oldalában álló házban tartanak mé-
heket. Neki köszönhetően szerettem bele 
a méhészetbe. Nagyon élveztem, amikor a 
családba kerültem, hogy kóstolgathattam 
a mézet, kipróbálhattam ételekben, süte-
ményekben. A férjem végzi a szakmunkát, 
én betanulok mellette. Vásárokba járunk, 
most a paksi adventi udvarban találhatják 
meg a portékáinkat. Számos sikerélmény 
ér: Paks hársas-levendulás sűrű vegyes mé-
zével, amelyet itt a városban gyűjtöttek a 
méhek, most nyertünk aranyoklevelet a 
gyulai mézversenyen. 
– Milyen feladatai vannak a méhészek-
nek?
– Tavasszal először a repcemézet pörget-
jük, utána az akácot, majd a vegyes mé-
zet. A napraforgó virágzása a méhek utolsó 
munkája. Amit utána gyűjtenek, az már az 
övék, azon telelnek. Télen takarjuk őket, mi 
pedig műhelymunkát végzünk, a kereteket 
szögeljük, fűzzük be, amiben tíz, tizenegy 

és tizenkét éves �aink is segítenek, éppúgy, 
ahogy a vásározásban is. 
–  Hogyan készülnek a vásárban kapható 
viaszgyertyák?
– Különböző színű a viasz, attól függ, mi-
lyen virágporból készül. A piros gyertyák 
paprikával színezettek. A viaszt meg kell 
olvasztani, ha megszilárdul, letisztítom, 
majd újra megolvasztom, és úgy öntöm 

szilikon formákba. Főként a téli időszak-
ban öntök gyertyát, hogy szép, friss színük 
legyen karácsonyra. 
– Marad-e szabadidő a munka mellett?
– Kirándulunk, túrázunk, most fedez-
tük fel a Sötétvölgyet. Régi szerelmemet, a 
kertészkedést nem adtam fel, fontos, hogy 
szép, rendezett kertem legyen. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Adventi programok az Atom téren
Az ünnepi díszbe öltözte-
tett Atom térre adventi ud-
vart és kulturális programso-
rozatot szervezett a Csengey 
Dénes Kulturális Központ. A 
Paksi Advent rendezvénysoro-
zatot Süli János miniszter nyi-
totta meg november 28-án, aki 
meggyújtotta az adventi koszo-
rún az első gyertyát, őt Szántó 
Zoltán, majd Leber Ferenc al-
polgármesterek követték ad-
vent második és harmadik va-
sárnapján. Minden délután más 
paksi kulturális intézmény várta 
kézműveskedésre a gyermekeket 
az adventi kuckóban. A felnőttek 
mézeskalácsházikót és szaloncuk-
rot készíthettek. Az Atom térre 
látogattak a motoros Mikulások 

Dánielfy Gergő és az Utazók, 
Kollányi Zsuzsi, Manuel és Szulák 
Andrea is, a gyerekeknek a Füle-
müle és az Alma zenekarok ját-
szottak. Színházi előadások, mint 
például a Volt egyszer egy… Tánc-
dalfesztivál is színesítették a prog-
ramot. Az udvarban kézművesek 
kínálják portékájukat, kapható 
kürtőskalács, kenyérlángos, for-
ralt bor. A tervek szerint a rendez-
vénysorozat záró hétvégéjén, dec-
ember 18-án ruhaosztást tartanak 
az eddig összegyűlt felajánlások-
ból, este Gájer Bálint lép fel. Dec-
ember 19-én Szabó Péter polgár-
mester gyújtja majd meg az utol-
só gyertyát az adventi koszorún, a 
zárókoncertet Janicsák Veca adja.                              

-se-

december 6-án, az Atomenergeti-
kai Múzeum feldíszített Komon-
dor járműve pedig járta a várost, 
tetején a múzeum ajándékokat 

osztogató Mikulásával. A helyi 
fellépők mellett sztárvendégek-
ben is bővelkedett a Paksi Advent: 
itt járt mások mellett Tóth Andi, 

Fotó: Babai István

16 n Paksi Hírnök, 2021. december 17.



Mozaik

Karácsonyra várva
Fotók: Babai István
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Az eltűnt városkép nyomában
A Paksi Katolikus Legényegylet
A Rosty család kúriája a Jámbor 
Pál és a Kossuth Lajos utcák ál-
tal határolt saroktelken, részben 
támfallal kerített magaslaton áll. 
Valamikor a 18. század végén 
épült, a téglalap alaprajzú, föld-
szintes, oldaltornácos, késő ba-
rokk kúriát több periódusban 
bővítették. A Rosty családtól az-
tán Kurcz Józse�ez került, aki 
az evangélikus templom építé-
se idején (1881–1884) az egy-
házközség világi felügyelőjeként 
megengedte, hogy itt tartsák az 
istentiszteleteket és egyéb egy-
házi szertartásokat. A 19. század 
második felében az egyházak a 
lakosság hitéleti gondozására, 
szellemi irányítására különféle 
egyleteket, társasköröket tobo-
roztak a gyülekezeti tagokból. 
Adolph Kolping német katoli-
kus pap kezdeményezésére az 
1850-es években egymás után 
alakultak Németországban a 
katolikus legényegyletek. Moz-
galma szerte Európában kedve-
ző fogadtatásra talált. Kolping 
atya 1856-ban látogatott Ma-
gyarországra, és még abban 
az évben megalakult a fővá-
rosi egyesület. A gyülekeze-
ti élet világiasodása megköve-
telte, hogy a templomon kívü-
li közösségi helyen is legyenek 
összejövetelek. A Paksi Római 
Katolikus Legényegylet egyes 
források szerint 1884. febru-
ár 24-én, más források szerint 
1885. június 2-án alakult meg. 
Székhelye a Kossuth Lajos utca 
13. szám alatti épület lett, mely 
az evangélikus templom felépü-
lése után Kurcz Józse�ől a kato-
likus egyházközség tulajdoná-
ba került. Az udvari szobákban 
kapott helyet a Hanny Gábor 
plébános által megszervezett 
legényegylet, mely főleg a vá-
ros és környéke �atal iparosai-
ból alakult, 45 rendes és 45 pár-
toló taggal. „Isten áldja a tisztes 
ipart!” jelmondatuk a zászlón 
és a bejárati táblán hirdette az 

egyesület célját: a helybeli ipar 
fellendítése, a �atal, nőtlen fér-
�ak hitbéli, erkölcsi szórakozá-
sának elősegítése. Pénzforrása-
ik tagdíjak, adományok, színi-
előadások, hangversenyek és 
egyéb társas összejövetelek tisz-
ta bevételei voltak. 1894-ben a 
zászlószentelési évfordulóju-
kat a Flórián-házban műkö-
dő Schrauf vendéglőben ünne-
pelték, ahová az egylet helyisé-
géből, zászlójuk alatt, zeneszó 
mellett vonultak le.

Ez év májusában Az ördög pár-
nája című színművet adták elő, 
novemberben pedig, Katalin-
nap előestéjén külön kis ün-
nepséggel köszöntötték Dőryné 
Kurcz Katalint, az egyesület 
zászlóanyját. Általában a lelki-
pásztorok karolták fel a leány- 
és legényegyletek, színjátszó- és 
olvasókörök, énekkarok alapí-
tását, programjaik szervezését. 
Pakson 1895-ben főtiszt. Köhler 
Ferenc plébános így emlékezett 
a legényegylet alapításának tíz-
éves évfordulójáról:

1898-ban megalakult a Pak-
si Katolikus Kör, és onnantól a 
közös klubhelyiségben, szim-
biózisban működtek, sok prog-

ramot együtt szerveztek, mint 
például a népszerű szüreti mu-
latságokat. 1901-ben nagy si-
kerrel vitték színpadra Tóth 
Ede nagybecsű népszínmű da-
rabját, a Falu rosszát, a rende-
zés érdeme Schwendtner József 
egyleti elnöké volt. Az 1906-os 
farsangi idény alatt ugyancsak 
ezt a darabot adták elő, de ak-
kor már egy új, művészien de-
korált színpadon. A legényegy-
let 1910-ben ünnepelte meg 
fennállásának 25 éves évfordu-
lóját, működését így értékelték: 

A Paksi Városi Múzeum 2001. 
június 15-én „Isten áldja a tisz-
tes ipart!” címmel megnyitott, a 
paksi iparosság életét bemuta-
tó kiállításán mutatták be a le-
gényegylet fennmaradt, restau-
rált zászlaját. (Folytatjuk!)

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Üdvözlet Paksról – Kath. Kör (Kossuth Lajos utcza), Wiener Hajman 
kiadása, 1910

„A paksi kat. legényegylet 
zászlószentelése évfordulójá-
nak megünneplése alkalmából 
táncmulatsággal egybekötött 
bűvészeti előadást rendezett 
saját pénztára javára. Eme bű-
vészeti előadást a jó Brückner 
bácsi tartotta, ki a legényegy-
letek nagy barátja s ezért nem 
sajnált fáradságot, hogy a pak-
si legényegylet pénztári állo-
mányát gyarapítsa és a pak-
si műpártolókat mulattassa. 
[…] Paks intelligenciája, ugy az 
iparos osztály is, kevés kivétel-
lel, mind jelen volt ez alkalom-
mal, s késő órákig élvezte a friss 
dunai levegőt, s gyönyörködött 
a kivilágos-kivirradtig táncoló 
i�uság jókedvében.” (Pécsi Köz-
löny, 1894.08.26., 5. o.) 

„Egyletünknek czélja a val-
lás erkölcsös irányu hala-
dása. A szükségest és hasz-
nost a kellemessel összeköt-
ve nem szünik meg müvelni 
az i�ak lelkeit, de szórakoztat-
ni sem. A legényegylet van hi-
vatva az iparos-világ társadal-
mi müveltségét előmozditani, s 
egyletünk e czélnak teljesen meg 
is felel és meg is fog felelni, ha 
olyan Kolpingjai lesznek, mi-
nők Horacsek Endre egyh. II. el-
nök s Schwendtner József világi 
elnök urak.” (Tolnamegyei Köz-
löny, 1895.05.12., 5. o.) 

„A gondjaira bizott i�ak val-
láserkölcsös és haza�as ér-
zelmeit ápolta és fejlesztet-
te; emellett különös gond-
ja volt a vezetőségnek az is, 
hogy ismeretterjesztő előadá-
sok és rendszeres tanitások 
révén az i�uság oly ismere-
teknek juthasson birtokába, 
amelyeknek az életben nélkü-
lözhetetlen szükségét és hasz-
nát látta. Az egyesület meleg 
otthont nyujtott tagjainak, 
akik szabad óráikat szivesen 
töltötték együtt helyiségük-
ben, ahol a nemesebb érzel-
mek istápolása mellett szóra-
kozásban is részük volt […]
Streicher József apát-plébá-
nos, egyleti elnök igen emel-
kedett hangu beszédben üd-
vözölte Schwendtner Józsefet, 
aki ott állott az egyesület böl-
csőjénél, tevékeny részt vett 
annak megalapitásában s az-
óta 25 éven keresztül párat-
lan tevékenységet fejtett ki az 
egyesületben.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1910.11.27., 2. o.) 
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A paksi óváros szívében, a Kossuth La-
jos utca Dózsa György út találkozásánál 
várja vendégeit 2021 szeptembere óta 
az Aranyos Kozmetika. Tulajdonosa Ara-
nyos Györgyi, aki nagyon büszke az ék-
szerdoboz szépségszalonra. Mint mond-
ja, itt mindenki minőségi énidőt tölthet 
el. Célja az volt, hogy a mai rohanó világ-
ban teremtsen egy olyan helyet, amely a 
szépséget és harmóniát keresők számára 
nyújt teljes megelégedettséget. 
A spanyol SKEYNDOR cég prémiumka-
tegóriás termékeivel dolgozik, mellet-
te a piacvezető Center Kft.-től vásárolt 
elektrokozmetikai berendezésekkel vár-
ja a szépülni vágyó hölgyeket.
A SKEYNDOR több mint 60 országban van 
jelen. Mottója: SCIENCE creates BEAUTY, 
azaz a tudomány a szépség szolgálatá-
ban. Ezt októberben Barcelonában jár-
va a saját bőrén is megtapasztalhat-
ta. A SKEYNDOR Academy meghívására, 
a SKEYNDOR Hungary jóvoltából 4 na-
pos továbbképzésen vett részt, ahol el-
sőként alig több mint egy tucat magyar 
kozmetikusnak mutatták be a márka új 
innovációját, a Probiome Peel kémiai sa-

vas arckezelést, amely egyben világúj-
donságnak is számít a hámlasztó keze-
lések terén. 
A SKEYNDOR alapítása óta piacvezető az 
innovatív, tudományos eredményeken 
alapuló, professzionális bőrápolásban. A 
cég �lozó�ája, hogy a vendégek és szak-
emberek visszajelzéseit, igényeit is �gye-
lembe véve fejlessze a bizonyított életta-
ni hatású, legmodernebb hatóanyago-
kat felvonultató termékeit, hogy a lehető 
legjobb bőr�atalító eredményeket lehes-

sen velük elérni. Nagyon fontos szem-
pont a kutatás-fejlesztés során a környe-
zetvédelem és immár 50 éve az állatkí-
sérletek mellőzése. Minden SKEYNDOR 
prémium termék orvosi tisztaságú és 
100%-ban parabénmentes.
Egy SKEYNDOR kozmetikai kezelés 
több, mint egy szimpla arckezelés vagy 
hatóanyagbevitel. A pontosan felépített 
kezelési menetek, az emberi érintés, a 
masszázstechnikák és a legmodernebb 
kozmetikai készülékek tökéletes össz-

hangban dolgoznak az innovatív ható-
anyagokkal a bőr szépségéért.
A SKEYNDOR kozmetikusok csak auditált 
elméleti és gyakorlati oktatás után végez-
hetik el az egyes kezeléseket. 
A világmárka a kutatás mellett azért áldoz 
sokat képzésekre, hogy a vendégek szak-
szerű és biztonságos szolgáltatást kaphas-
sanak.
A magyarországi szakmai központ és 
referenciakozmetika a Hegyvidék Be-
vásárlóközpontban található (https://
hegyvidekkozpont.hu/szolgaltatas/
skeyndor-szepsegszalon.html), melynek 
tulajdonosai elismerőleg nyilatkoztak a 
paksi SKEYNDOR szalonról a szeptemberi 
megnyitón. Az Aranyos Kozmetika méltó 
a világhírű és nemzetközileg elismert cég 
képviseletére.  
Honlap: https://aranyoskozmetika.hu
Email: info@aranyoskozmetika.hu
Telefon: +36 30 538 6521
Facebook: @aranyoskozmetikapaks
Instagram: @aranyoskozmetika_paks
Online időpontfoglaló: cutt.ly/aranyoskoz-
metika

(X)

Tudomány a szépség szolgálatában
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Hányadik évfolyámába lép a Pak-
si Hírnök? A  megfejtéseket decem-
ber 31-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk. Előző 
játékunk nyertese: Szabó Jánosné

Fotó: Szép Zsóka
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Adventi ünnepi körkép
az Atomerőmű SE-nél
Közeledik a karácsony, készülünk az ün-
nepekre. Néhány sportág kivételével véget 
értek a versenyek, a bajnoki küzdelmek. 
Arról kérdeztünk élsportolókat és sport-
vezetőt, hogyan készülnek az ünnepekre, 
mit jelent nekik a karácsony, és hogy erre 
a néhány napra háttérbe kerül-e a sport, 
tudnak-e lazítani egy kicsit. Megkérdez-
tük azt is, hogy 2021-ben mennyit és ho-
gyan tudtak versenyezni, mennyire nehe-
zítette a munkájukat a járvány.

Pupp Réka, az Atomerőmű SE dzsúdó-
sa nagyon jó évet zár, az idén megrende-
zett tokiói olimpián az ötödik helyen vég-
zett az 52 kg-os súlycsoportban, és Grand 
Slam-et nyert Bakuban. Azt mondta, hogy 
az elmúlt évekhez hasonlóan készül az ün-
nepekre, igyekezett mindent beszerezni a 
nagy bolti tömegek előtt, ami leginkább a 
Covid–19 miatt volt, bár a tömeggel amúgy 
sincs annyira jóban. – Ami nagyobb válto-
zás talán, hogy ez lesz az első karácsonyom, 
hogy „vendégként” megyek haza. Valószí-
nűleg minden napot otthon fogok tölteni, 
de furcsa lesz esténként hazajönni. Otthon 
is általában én díszítem a fát, egy kis segít-
séggel, ez minden évben így szokott lenni 
szenteste, de most a saját lakásomban is fo-
gok díszíteni, ez is egy újdonság lesz – fo-
galmazott. Arra a kérdésre, hogy mit jelent 
a karácsony, azt mondta, sok mindent, de 
talán a legjobban azt az érzést szereti, amit 
ad. – Ilyenkor kicsit megváltozik a világ. 
Szeretem, amikor az örömöt próbáljuk elő-
térbe helyezni – hangsúlyozta, hozzátéve, 

hogy lesznek előtte és utána is edzések, de 
az a pár nap a családé és a pihenésé. – Ne-
künk az idei év újra beindult, a versenyek 
buborékban, szigorú protokoll mellett zaj-
lottak, ami az elején nehéz volt, de azt hi-
szem idővel hozzászoktunk, és egyfajta ru-
tinná vált. Természetesen az év teljesen az 
olimpia köré volt építve. Ezért a három leg-
fontosabb verseny mellett még két Grand 
Slam volt beépítve, persze az olimpián kí-
vül. Szerencsére a vb kivételével mindegyik 
verseny egészen jól sikerült, és nem kellett 
többet bevállalni, mert azért a szabályok 
okán egy hét kiesett a felkészülésből a kva-
li�kációs versenyek miatt. Örülök, hogy jól 
sikerült az év, és felfelé tudtunk haladni. 

Orosz József, egykori labdarúgó, az ASE 
labdarúgó-utánpótlás szakág vezetője azt 
mondta, hogy az ünnepeket szűk csalá-
di körben tölti. – Az életünket leginkább 
a tavalyi évben nehezítette meg a járvány, 
de az ajándékozás megoldható volt on-
line vásárlással. Az idei évben alkalmaz-
kodtunk a helyzethez, és könnyebben vé-
szeltük át a nehéz pillanatokat – mondta, 
kiemelve, hogy ez az időszak leginkább a 
családi összetartozásról szól, ekkor a csa-
lád minden tagja ráér, sort lehet keríte-
ni hosszú beszélgetésekre, mindezt meg-
tetézve ajándékozással, �nom falatokkal, 
egy jó bor mellett. – A feleségem ilyenkor 
süt, főz, én pedig a gyerekekkel a fenyő-
fát díszítem.  Az ünnepek alatt egy kicsit 
háttérbe kerül a sport, az egész évi mun-
kát igyekszem kipihenni, teljes mértékben 
lazítani. Ilyenkor kiengedek, a családláto-

gatásokat szoktam bepótolni, sétálok a fe-
leségemmel, ha lehetőség van, beiktatunk 
egy kis wellnesst. Szeretem ezeket a napo-
kat, ilyenkor feltöltődök – összegzett. Arról 
is beszélt, hogy 2021-ben a járvány meg-
nehezítette a labdarúgó-szakosztály életét, 
egyrészről a felnőttcsapatnál is voltak meg-
betegedések, a másik oldalról az utánpót-
lás csapatoknál is vigyázni kellett a járvány 
elkerülésére. – A �ataloknál nehezen felis-
merhető, hogy a megbetegedés egy egysze-
rű megfázás vagy Covid–19. Ebből kifolyó-
lag elmaradtak bajnoki mérkőzések, amit 
nagyon nehéz volt bepótolni. Példás volt a 
játékosok hozzáállása, ha bárki egy kicsit is 
betegnek érezte magát, az jelzett, és nem je-
lent meg az edzésen, így védve a közössé-
get. Köszönet jár a szülőknek is, mert ami-
kor a járvány miatt nem voltak látogathatók 
az edzések, bajnokik, akkor ezt fegyelmezet-
ten betartották, és a létesítmény bejáratá-
nál átadták a gyerekeket az edzőknek, majd 
edzés, illetve bajnoki mérkőzés után onnan 
vitték el őket – értékelt. Azzal zárta gondo-
latait, hogy a szakosztály tagjainak, a szülő-
nek és mindenkinek nagyon boldog ünne-
peket kíván.

Koleszár Zoltán, az Atomerőmű SE kenu-
sa több válogatón és ob-n is hajóba szállt. Jó 
helyezéseket ért el, érmeket nyert, részt vett 
a maraton világbajnokságon. Kérdéseinkre 
válaszolva azt mondta, hogy számára a ka-
rácsony az év egyik legkedvesebb időszaka. 
December eleje óta készül fejben, nagyon 
szereti a feldíszített város látványát, a kará-
csonyi vásárok hangulatát.                           Ü
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Ü A sportról szólva arról számolt be, hogy 
az idei évben nem akadályozta a járvány, 
edzőtáborban is részt tudott venni, a felké-
szülés a szokásos mederben zajlott. Másfél 
hónapja kivették a manduláját, ezért ki kel-
lett hagynia négy hetet, azóta azonban extra 
lendülettel kezdte meg a felkészülést. – De-
cember elején mindig beiktatunk egy tá-
bort, idén Orfűn voltunk egy hetet. A man-
dulaműtétemből visszatérve jó eredmé-
nyeket értem el, szeretném ezt a fejlődést 
egészen nyárig fenntartani. A téli szünetben 
visszaveszünk egy kicsit az edzések intenzi-
tásából, nagyobb hangsúlyt kap a jó hangu-
lat, a lazítás. Ilyenkor régi, már nem kenuzó 
barátok is ellátogatnak az edzésekre, együtt 
kondizunk, focizunk – összegzett, hozzá-
téve, hogy a 2021-es szezonja nem sikerült 
jól, a nyár folyamán háromszor begyulladt 
a mandulája, ami nagyon legyengítette, az 
edzéseket sem tudta huzamosabb ideig jó 
minőségben végezni. – Remélem, ez a prob-
léma megszűnt, és újra teljes munkabírással 
tudok nekikezdeni a jövő évnek – húzta alá.
Eilingsfeld János 2012 óta – egy év szolnoki 
kitérővel – az Atomerőmű SE NB I/A-s fér-
� kosárlabdacsapata, és a magyar válogatott 
egyik alapembere. Azt mondta, hogy az ün-
nepekre mindig a felesége készül leginkább, 

ő hozza a karácsonyi érzést az otthonukba. – 
A gyerekek születése előtt is szerettük feldí-
szíteni a lakást, mézeskalácsot sütni. Akkor 
még a szüleinkkel töltöttük az ünnepeket. 
Most, hogy már gyermekeink vannak, ez a 
karácsonyi érzés még erősebb. A feleségem 
és a kislányunk együtt sütnek süteménye-
ket, és díszítik a lakást. Az ajándékokat leg-
inkább online szerezzük be, mert az edzések 
és a mérkőzések mellett nincs nagyon időnk 
órákig nézelődni, vásárolni. Idén megfogad-
tuk, hogy nem esünk túlzásba az ajándéko-

zás terén, mert felesleges a rengeteg játék. 
Igazából megvan minden, már csak a cso-
magolás van hátra, amit szintén a felesé-
gemre bízok. A fát, ami mindenképp igazi 
fenyőfa, pár nappal karácsony előtt vesszük 
meg, majd 24-én délelőtt együtt díszítjük 
a gyerekekkel. A kislányunknak ez a nap 
kedvenc része, imádja a fenyőfát feldíszí-
teni. A kis�unknak az idei lesz az első ka-
rácsonya. Az, hogy csak itthon, négyesben 
leszünk, vagy esetleg ellátogatunk a nagy-
szülőkhöz Pécsre, az edzéseken múlik. Ter-
mészetesen mindegy, hogy itthon vagy Pé-
csett vagyunk, az a lényeg, hogy együtt le-
gyünk. Ami nem maradhat el szenteste, az 
a halászlé és a rántotthús, a diós bejgli és a 
szaloncukor – összegzett, hozzátéve, hogy 
ebbe a pár napba sem fér bele sok lazítás, hi-
szen évek óta mérkőzések vannak az ünne-
pek alatt, így karácsonykor sem állhatnak le 
az edzésekkel. – Idén a járvány miatt csak 
két mérkőzést kellett kihagynom, még már-
ciusban. Szerencsére ezeket leszámítva, zök-
kenőmentesen sikerült minden edzésen és 
mérkőzésen részt vennem, és játszanom – 
zárta gondolatait. 

Kovács József

Fotók: TelePaks
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Adventi ünnepi körkép
a Paksi SE-nél
Az adventi időszakban Falusi Líviát, a rit-
mikus gimnasztikaszakosztály vezetőedző-
jét, Záborszki Zoltánt, a karateszakosztály 
vezetőedzőjét, Barta Attilát, a teniszszak-
osztály vezetőedzőjét és Méhes Tamást, a 
Paksi FC és a Paksi SE kommunikációs ve-
zetőjét kérdeztük az ünnepi időszakról, a 
karácsonyról, valamint a 2021-es eszten-
dőről.

A karácsony a kedvenc ünnepem, amelyre 
idén rendhagyó módon készülök. Nyáron bal-
esetet szenvedtem, a jobb térdemben kereszt-
szalag- és porcszakadás történt. November 
elején megműtöttek, azóta sokan segítenek a 
mindennapokban. Igyekszem ünnepi hangu-
latot teremteni az otthonunkban ünnepi fé-
nyekkel, díszítéssel és illatokkal. Nekem a fe-
nyőfa kiválasztása az egyik legfontosabb moz-
zanat. Évek óta gyűjtöm az üvegdíszeket, ezek 
kerülnek rá. Tradicionális ételek (halászlé, rán-
tott ponty, töltött káposzta, bejgli) kapnak he-
lyet az ünnepi asztalon. A sport ilyenkor egy 
kicsit háttérbe kerül. A párommal szívesen sé-
tálunk esténként, főleg hóesésben. Ezekben a 
napokban bekuckózunk, sokat pihenünk, fel-
töltődünk. A munkám során a pandémiás 
helyzet nagy nehézségeket okozott, a szakosz-
tály létszáma a harmadára csökkent. Az isko-
lai tornatermek bezárása miatt a ritmikus gim-
nasztika szakosztály 2020. októberben kiköl-
tözött a dunakömlődi faluházba, de rövid idő 
múlva ezt az épületet is bezárták. Onnantól az 
internet segítségével tartottuk a kapcsolatot a 
tanítványainkkal és a szülőkkel. Idén május-

ban beköltöztünk a teniszsátorba, majd az is-
kolai tanév végén visszaköltözhettünk bázis-
iskolánk, a Paksi Deák Ferenc Általános Isko-
la tornacsarnokába. Az újrakezdés jól sikerült, 
táborokat vezettünk, melyek iránt nagy volt az 
érdeklődés. A szeptemberi kezdés lendületes 
volt, sok új tanítvánnyal gazdagodott a szak-
osztály. Aztán jött a negyedik hullám. A felké-
szülésünk megint összeomlott, sokan lebete-
gedtek vagy karanténba kerültek. Hermesz La-
josné szakosztályvezetővel és Hermesz Anita 
edzővel arra az elhatározásra jutottunk, hogy 
minimalizáljuk az őszi versenyidőszakot, de 
november elején részt vettünk a Pilis Gálán, a 
gyerekek örültek a lehetőségnek. Ebben a bi-
zonytalan járványhelyzetben próbálunk a le-
hetőségekhez képest talpon maradni, és foly-
tatni a szakmai munkát, ameddig csak lehet.

Megpróbálunk úgy készülni az ünnepek-
re, hogy a koronavírus-járvány ne rontsa el a 
hangulatot, az oltásokat az egész család meg-
kapta, ettől függetlenül nagyon vigyázunk 
magunkra és a szeretteinkre. Nálunk a pá-
rom mézeskalácssütéssel és ünnepi dekorá-
ciókkal készül a karácsonyra. Számomra a 
legfontosabb teendő a fenyőfaállítás és a dí-
szítésében való segítség. Az ajándékozás te-
rén nagyobb örömet okoz adni, mint kapni, 
mert a boldog, örömteli arcnál nincs jobb lát-
vány. Ami az edzéseket illeti, ha időm engedi, 
itthon gyakorlok egy kicsit, de ettől függetle-
nül azért próbálok lazítani, és a legtöbb időt 
közösen eltölteni a családdal, élvezni az ün-
nepi hangulatot. A 2021-es év nagyon meg-
nehezítette az edzői munkámat, hiszen nem 

volt saját termünk ahol edzhettünk volna, így 
a szakosztály szakmai és technikai állapota 
nagyon visszaesett. Természetesen kerestük a 
lehetőségét annak, hogy hol tudunk trénin-
gezni, töltöttünk egy kis időt a dunakömlődi 
faluházban, valamint a teniszcsarnokban is, 
de ezek a létesítmények csak átmenetileg ad-
tak otthont. Sajnos nagyon sok élversenyző 
fejezte be az itteni tanulmányait, és ment el 
továbbtanulni, ami a szakosztályunk taglét-
számán is meglátszik. Az igazi előrelépés ak-
kor történt a szakosztálynál, amikor vissza-
térhettünk a Paksi Deák Ferenc Általános Is-
kola tornacsarnokába. 2022-ben szeretnénk 
minél több hazai versenyen részt venni, és 
eredményesen szerepelni, illetve az Európa- 
és a világbajnokságon a lehető legjobb ered-
ményeket elérni mind az egyéni, mind a csa-
pat versenyszámokban. Fő szempont még a 
jövő évre az utánpótláskorú gyerekeket fel-
hozni versenyzői szintre egyéniben és csapat-
ban egyaránt.

A lassan két éve tartó pandémia alatt megta-
nultuk, hogyan tudjuk kezelni ezt a helyzetet, 
és hogyan élhetjük a mindennapjainkat. A ka-
rácsonyt meghitt családi körben töltjük. Az 
ünnepi hangulatot erősíti, ha a kertünk, a há-
zunk karácsonyi díszítést kap, és persze a kará-
csonyfa is idetartozik. Próbáljuk az ünnephez 
illő, jóízű ételekkel várni a családot. Az aján-
dékozás öröme számunkra akkor az igazi, ha 
névtelenül és önzetlenül segíthetünk azoknak, 
akiknek sok örömet tud szerezni egy-egy ka-
rácsonyi meglepetés. A karácsony mint piros 
betűs ünnep mindig sportmentes.                     Ü

ZÁBORSZKI ZOLTÁN

FALUSI LÍVIA

BARTA ATTILA
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Ü  Valójában legalább annyira elfáradok, 
mintha több órát teniszeztem volna, hiszen a 
készülődés sok energiát kíván, de ez is kelle-
mes fáradtság. Ha pedig feljön egy-két plusz-
kiló, az sem gond, hiszen a két ünnep közötti 
szabadság alatt többet sportolhatunk, mint ál-
talában. A 2021-es év versenyzés szempontjá-
ból sokkal jobb volt, mint a tavalyi. Védettsé-
gi igazolvánnyal lehetett külföldre utazni, így 
sikerült eljutnom Szlovéniába és Horvátor-
szágba is nemzetközi ITF szenior versenyek-
re. Összesen öt külföldi megmérettetésen in-
dultam, és mindenhol sikerült megnyernem 
az első fordulót, vagyis mindegyik verseny-
ről világranglistapontokkal térhettem haza. A 
legemlékezetesebb a horvátországi Umagban 
rendezett ITF Szenior Világbajnokság volt. 
Először indultam vb-n, ahol a Grand Slam 
tornákhoz hasonlóan 128-as tábla van, és ahol 
magyar színekben sikerült legyőznöm török 
ellenfelemet, és bekerülni a legjobb 64 közé. Ez 
a győzelem pályafutásom két legnagyobb sike-
re közé tartozik, a másik, amikor Eszéken ITF 
tornát nyertem. Remélem, hogy 2022-ben az 
egész világ túl lesz a koronavírus-járványon, és 
korlátozások nélkül élhetünk. 

Óvatossággal készülünk az idei karácsonyra. 
Nemrég én és az egész családom átestünk a 
koronavíruson, ami még két oltással sem volt 
egy leányálom. Az idei ünnepek különösségét 
az adja, hogy a kislányom első karácsonya lesz, 
aki nyolc és fél hónapos, így aligha fog később 
emlékezni rá, de nekünk, szülőként maradan-
dó élmény lesz. Az ajándékok beszerzése a fe-
leségem reszortja, aki nagyon ért ahhoz, hogy 
ki minek örülne. Számomra nagyon találó a 
„szeretet ünnepe” kifejezés. Ilyenkor összejön 
a család, szerencsére sokan vagyunk. Értékel-
jük az évet, bejglit és mézeskalácsot sütünk, a 
háttérben karácsonyi zenék szólnak. Ami az 
ajándékozást illeti, ha választani kellene, in-
kább adni szeretek, jó érzés látni, amikor a má-
sik fél tiszta szívéből, kíváncsian bontja a cso-
magját. Nálunk a sport sosem kerül háttérbe, 
ilyenkor is találunk programot. A feleségem-
mel a darts vb-n, december végén körmöt rág-
va szorítunk kedvenceinknek. A rokonság fér-
� tagjaival szeretünk ilyenkor visszanézni ko-
rábbi nagy focimeccseket, a kézilabdánál már 
a lányok is csatlakoznak. Ami a munkát ille-
ti, nálam három napon van helye a lazításnak: 
karácsony első és második napján, valamint 
január elsején. Fenn kell tartani ugyanis a �-
gyelmet, persze ilyenkor kevesebb cikket írok, 
de napi egyre az ünnepek alatt is futnia kell. 
A járványhelyzet nekem is megnehezítette a 
munkát. A kommunikációs szakmában a sze-
mélyesen történő beszélgetések, interjúkészí-
tések háttérbe szorultak, ezek nagy része most 
a telefonba költözött. Nehezített lett tehát a pá-
lya nálunk is. 2022-ben szeretnénk továbbfo-
kozni, még színesebbé és látványosabbá tenni 
a Paksi FC és a Paksi SE digitális megjelenése-
it, továbbá még több országos felületen, még 
szélesebb körben tudatni, hogy Pakson van az 
egyetlen magyar csapat a honi labdarúgás leg-
magasabb osztályában.

Faller Gábor

Fotók: Sza�enauer Ferenc, Molnár Gyula

Nyolcadik 
helyen a PFC
A 2021-es naptári évben a Budapest Hon-
véd ellen játszotta utolsó hazai bajno-
ki mérkőzését a Paksi FC labdarúgócsa-
pata az OTP Bank Ligában. A mérkőzé-
sen Ádám Martin ugyan kétszer is bevette 
a vendégek kapuját, de a piros-feketék vé-
gül 3:2-re megnyerték az összecsapást, és 
mindhárom pontot elvitték a Fehérvári út-
ról. – Az első félidőben jól játszottunk, jó 
iramban futballoztunk, ment a játék. Hely-
zeteket alakítottunk ki, viszont indokolat-
lan volt, hogy néha magunkra engedtük a 
Honvédot. Mélyen védekeztek a védőink, 
elsősorban ebben látom a problémánkat. 
Kicsit furcsa, hogy igazi helyzet nélkül si-
került kikapnunk, de valószínű, a hosszab-
bításban megítélt büntető tizenegyes volt, 
mert ha ennyien visszanézték, szabályta-
lanság volt – összegzett Bognár György ve-
zetőedző a mérkőzést követően. A 16. já-
téknapon Újpesten vendégszerepelt a PFC, 
ismét sok gólt rúgtak a csapatok, a Szu-
sza Ferenc stadionban a zöld-fehérek ez-
úttal 4:3-ra maradtak alul, a paksi gólokat 
Ádám, Böde és Papp szerezték. – Az első 
félidőt nem kezdtük rosszul, öt percig min-
den rendben volt, aztán kétszer beívelték 
mögénk, és kettőt kaptunk. A második já-
tékrészben már jobbak voltunk, de a fölé-
nyünk kevés volt, hogy kiegyenlítsünk – 
fogalmazott Sajbán Máté, a Paksi FC játé-
kosa a mérkőzés után. A PFC jelenleg 18 
ponttal a tabella 8. helyén áll. Az OTP Bank 
Ligában 2021 utolsó mérkőzéseit decem-
ber harmadik hétvégéjén rendezik, Bognár 
György alakulata 18-án 17 órakor az MTK 
Budapest vendégeként lép pályára. 

 Faller Gábor
MÉHES TAMÁS
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