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A településrendezési eszközök voltak 
a fókuszban a rendkívüli ülésen
Rendkívüli ülést tartott Paks 
képviselő-testülete a közelmúlt-
ban. A grémium több napiren-
di pontban településrendezé-
si eszközöket módosított. Erre 
egyebek mellett egy naperőmű-
építést végző cég kérelme mi-
att volt szükség, az új fejlesztés 
a Vörösmalomnál valósul meg 
a jövőben. Szabó Péter polgár-
mester azt mondta, nem volt 
kérdés, hogy támogatják a meg-
újuló energiák rendszerének bő-
vítését, egyhangúlag elfogadták 
a módosítást. Az új naperőmű a 
módosítás értelmében nem me-
zőgazdasági területre, hanem 
kiemelt fejlesztési területre épül.
A főutca felújításának tervezé-
se kapcsán szintén szükség volt 
a településrendezési eszközök 
módosítására, így az úgyneve-
zett Városi csomag – Teljes eljá-
rás is napirendre került. A mó-
dosításról azért kellett dönteni, 
mert a Szent István tér helyett a 
Szentháromság tér és a Deák Fe-
renc utca kereszteződésében se-
gíti majd a közlekedést egy kör-
forgalom a jövőben.
A képviselők határoztak az el-
kerülő utakhoz kapcsolódó pót-
kisajátításról és a PIP Nonpro�t 
K�. kérelméről. Ezek a témakö-
rök szintén a településrendezési 
eszközök módosításával jártak.
Jelenleg is készül Paks fenntart-
ható városfejlesztési stratégiája. 

Mint ismert, ez a dokumentum 
lesz az alapja a város európai 
uniós támogatásból megvalósu-
ló fejlesztéseinek 2021 és 2027 
között. A stratégiáról szintén 
tárgyalt a grémium az ülésen, a 
tájékoztatót kilenc igennel, egy-
hangúlag fogadták el.
Alapítványi támogatás is na-
pirenden szerepelt. A pak-
si �oorballosok az elmúlt húsz 
évben harminc országos diák-
olimpiai döntőt és három or-

szágos utánpótlás-bajnokságot 
nyertek. Az aranyérmeken kí-
vül számos második és harma-
dik helyet szereztek meg. Az 
eredmények a tudás mellett an-
nak is köszönhetők, hogy adot-
tak voltak a megfelelő körülmé-
nyek. Az edzéseken használt pa-
lánkot a tulajdonos értékesíti, és 
jelezte, hogy az eddigi sikeres 
kapcsolatra tekintettel kedvez-
ményt adna a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskolának az eszköz 

megvásárlásához. Az intézmény 
a jelenlegi oktatási struktúrá-
ban iskolaként nem tudja meg-
venni a palánkot, ezért a Gyer-
mekeinkért, Jövőnkért Alapít-
vány tenné meg. A grémium az 
edzésekhez és a mérkőzésekhez 
szükséges �oorballpalánk be-
szerzéséhez 500 ezer forint tá-
mogatást szavazott meg az ala-
pítványnak a polgármesteri-al-
polgármesteri keret terhére.

Lovász Krisztián

Fotó: Szép Zsóka
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Péterné Iker Ivett kapta 
a Deák Ferenc-díjat
– 1992. július 1-jén lépett életbe a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló törvény, ezt 1997 
óta ünnepeljük – mondta Szabó Péter pol-
gármester a közszolgálati tisztviselők napja 
alkalmából tartott ünnepi esten. Arról is be-
szélt, hogy a koronavírus-járvány után na-
gyon jó újra együtt lenni ilyen formában, és 
megköszönni a hivatalban dolgozók mun-
káját. A köszöntőt követően átadta a Paksi 
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló, 
kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztvise-
lők elismerésére szolgáló Deák Ferenc-díjat. 
A kitüntetést idén Péterné Iker Ivett, a Hu-
mán Osztály vezetője vehette át. 
A méltatásban elhangzott, hogy Péterné Iker 
Ivett 1998-ban szerezte meg nyelvtudomány 
és magyar irodalom szakos bölcsész és kö-
zépiskolai tanári diplomáját a Janus Panno-
nius Tudományegyetemen, majd a Paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban négy és fél évig ta-
nított.
2003-ban az akkor létrehozott önálló oktatási 
és kulturális osztályon folytatta szakmai pá-
lyafutását, ahol szinte a semmiből építette fel 
a város intézményhálózati struktúráját, azon 
feladatok rendszerét és megoldási stratégiá-
ját, mellyel az érintett intézmények napi mű-
ködése, alapfeladataik ellátása zökkenőmen-
tessé válhatott. Akkor ebbe az intézményi 
körbe tartoztak a város óvodái, a kulturális 
területet képviselő múzeum és könyvtár mel-
lett az általános- és középiskolák is. Ebben a 
feladatkörben kilenc éven át munkálkodott.
Az Országgyűlés 2012. november végén fo-
gadta el a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételére vonatkozó törvényt, 
megalapította a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központot, és 2013. január 1-től a 
pedagógusok munkáltatói jogai, a bér�nan-
szírozás, valamint a taneszközellátás is ál-
lami feladat lett. Péterné Iker Ivett ekkor a 
Paksi Tankerület élére került, és négy éven 
át végezte a vezetői feladatokat, 12 intéz-
mény közel 1400 dolgozója tartozott hozzá.
2016 júliusától ismét a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal közalkalmazottjaként tevékeny-
kedik. 2018-tól a humán osztályt vezeti, az 
önkormányzat által fenntartott intézmények 
irányítása mellett oda tartoznak a szociális 
ellátások és a bérlakásügyek is.
A 2020 márciusában berobbant koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben kiemelt sze-
repet szánt a Kormány az önkormányzatok-

nak. A humán osztály tevékenyen részt vál-
lalt a feladatokból, a védőoltások felvételére 
irányuló koordinációs munka és a házior-
vosokkal való kapcsolattartás napi feladat-
tá vált. A vírus elvonulásával újabb, eddig 
szintén példa nélküli feladat került előtérbe, 
az Ukrajnában zajló háború elől menekülők 
ügye is az osztály feladata lett.
A méltatásban az is elhangzott, hogy a díja-
zott jó szervezőképessége, gyors helyzetfel-
ismerő és alkalmazkodóképessége, valamint 
stressztűrése a különböző feladatok koor-
dinálásánál kifejezetten előnyt jelentenek. 
Munkáját a megújulni képes munkaszemlé-
let, a kreativitás, a hatékony és eredményes 
munkavégzés jellemzi. 
Péterné Iker Ivett azt mondta, hogy meg-
lepődött, amikor megtudta, hogy ő kapja a 
Deák Ferenc-díjat, mert ilyen elismerést ál-
talában a szakmai életútjuk végén szoktak 
megkapni az emberek. Aztán gyorsan szá-
molt, és arra jutott, hogy húsz éve már an-
nak, hogy otthagyta a katedrát a hivatalnok 
lét kedvéért, és bár nagyon szeretett tanítani, 
ebben a munkában megtalálta azt a hivatást, 
amit igazán szeret, amiben ki tud teljesed-
ni. Kitért arra, hogy mindig olyan feladatok 
találták meg a munkája során, amelyeket 
nem lehetett rutinszerűen elvégzeni, hanem 
megoldást kellett keresni rájuk. – Lehet, 
hogy ebben vagyok igazán jó, hogy megtalá-
lom a nem mindennapi helyzetekre a meg-
oldásokat, azaz jól tudok a nulláról építkez-

ni, ahogy mondani szokták, a semmiből vá-
rat építeni – fogalmazott. Hozzátette, ahhoz 
hogy ebben a munkában ennyire intenzíven 
tudjon valaki helyt állni és végezni a napi 
feladatait, ahhoz nagyon kell a háttérország, 
egy igazán megértő társ, egy család. – Egy 
vezető akkor válik igazán jó vezetővé, ha tud 
jó csapatot építeni. Hálás vagyok az életnek 
azért, hogy akármilyen feladatkörben dol-
goztam mindig tudtam olyan csapatot épí-
teni, akik akartak velem jönni az úton, és 
egy irányba húzni azt a bizonyos szekeret. 
Hiszek abban, hogy vezetőként akkor válhat 
valaki igazán sikeressé, ha nem beosztottak 
dolgoznak az irányítása alatt, hanem társak 
vele együtt. Köszönöm azoknak, akik velem 
dolgoztak, és segítettek abban, hogy sikeres 
lehessek a munkámban – összegzett. 
Ebben az esztendőben köszöntötték Gyu-
lai Ilonát 40 éves közszolgálati jubileuma és 
nyugállományba vonulása alkalmából, dr. 
Blazsek Balázst 35 éves közszolgálati jubile-
uma alkalmából – ők nem tudtak részt venni 
az esten –, Rábóczki Editet 30 éves közszol-
gálati jubileuma alkalmából és Lovász Aran-
kát, akit a város címzetes főjegyzője közigaz-
gatási főtanácsadói címben részesített.
A közszolgálati tisztviselők napja alkalmá-
ból a Hidegvölgyi Pincészetben (Deli Pince) 
megtartott ünnepi esten a Percussion Project 
Pécs koncertjét hallgathatták meg a megje-
lentek.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Köszönetet mondtak az egész-
ségügyben dolgozóknak

A napi munkaidő általában nyolc óra, 
az orvosi hivatás ugyanakkor huszon-
négy órán át tart. Ezt vallja dr. Felföl-
di Ferenc, a Pongrácz Sándor-díj idei ki-
tüntetettje, a Paksi Gyógyászati Központ 
gasztroenterológus főorvosa. Az elisme-
rést a Semmelweis-nap alkalmából tar-
tott városi ünnepségen vette át Szabó Pé-
ter polgármestertől. 

A Semmelweis-napi városi ünnepségen Sza-
bó Péter polgármester mondott köszöntőt, 
méltatta az egészségügyben dolgozók áldo-
zatkész munkáját, és beszélt arról is, hogy 
Pakson mindent megtesz az önkormányzat 
azért, hogy az orvos- és egészségtudomány 
lehetőségeikhez mérten a lehető legmaga-
sabb szinten legyen jelen. – Ezért fejleszt-
jük folyamatosan a szakorvosi ellátás inf-
rastrukturális feltételeit, megújítjuk az épü-
leteket, igyekszünk a legmodernebb orvosi 
gépeket beszerezni, biztosítva ezzel a leg-
magasabb szintű betegellátást és polgáraink 
egészségmegőrzésének hosszútávú lehető-
ségét – összegzett. Az esten átadták a Pong-
rácz Sándor-díjat, a kitüntetett idén dr. Fel-
földi Ferenc.
A méltatásban elhangzott, hogy dr. Felföl-
di Ferenc, a Paksi Gyógyászati Központ 
gasztroenterológia szakrendelésének ve-
zetője 1996-ban kezdte szakmai pályafu-
tását a Tolna Megyei Balassa János Kórház 

Gasztroenterológia Osztályán. Szakmai elő-
menetelében, illetve elkötelezettségének ki-
alakulásában fontos szerepe volt dr. Simon 
Lászlónak, a szekszárdi kórház országosan 
is híressé vált egykori osztályvezető főor-
vosának, a gasztroenterológia professzorá-
nak. Dr. Felföldi Ferenc Bölcskén nőtt fel, és 
a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban érett-
ségizett. A Pécsi Tudományegyetemen dip-
lomázott, később szakvizsgázott, aztán ad-
junktusi, majd főorvosi kinevezést kapott. 
Mielőtt eljött Paksra, hat évig a megyei kór-
ház gasztroenterológiai osztályának osztály-
vezető főorvosa volt.

Húsz év kórházi munka után azért döntött 
a változás mellett, és jött Paksra, mert egy 
új szakrendelés felépítése nagy kihívásnak 
és szép feladatnak ígérkezett, és az is fontos 
szempont volt, hogy így több időt tölthet a 
családjával. 
– Egy magas színvonalú, dinamikusan és 
viszonylag rövid előjegyzési idővel műkö-
dő szakrendelés felépítése a legfőbb célom – 
mondta dr. Felföldi Ferenc 2017-ben, ami-
kor elindult a Paksi Gyógyászati Központ 
szakrendelése. Az azóta eltelt időben sike-
rült megvalósítani az egykor megfogalma-
zott célt. A szakmai működéshez szükséges 
infrastruktúrát a Paksi Gyógyászati Központ 
biztosítja. A betegek ellátása a szakmai mini-
mumfeltételeket jelentősen meghaladóan ki-
alakított szakrendelésen történik. Van mód 
például gyomortükrözésre, vastagbéltükrö-
zésre, ugyanakkor terápiás beavatkozásra is, 
konkrétan bizonyos bélrendszeri polipok el-
távolítására. Több olyan korszerű vizsgálati 
módszer is elérhető a szakrendelésen, ame-
lyeket országos szinten sem sok helyen vé-
geznek. 
Dr. Felföldi Ferenc főorvos, belgyógyász és 
gasztroenterológus szakorvos szakmai felké-
szültsége magas színvonalú, gyakorlati kész-
ségei sokrétűek és kiválóak, munkabírása 
nagy, és kiemelkedően empatikus a betegek-
kel. Úgy gondolja, az orvosi hivatásban fon-
tos a kiemelkedő szaktudás mellett a meg-
felelő szakmai alázat, amivel kapcsolatban 
elmondta, hogy minden szakmában van fej-
lődés, van hova tovább, és aki ezt nem hajlan-
dó elismerni, az gátja a fejlődésnek. – Tuda-
tában kell lennünk annak, hogy soha nem le-
hetünk tökéletesek, mindig van jobb és még 
jobb – fogalmazott. Újságírói kérdésre azt is 
elmondta, hogy több elismerésben volt már 
része, mindegyiknek örült, de a Pongrácz 
Sándor-díjnak különösen. – Ennek az elis-
merésnek az értékét számomra az adja, hogy 
szűkebb hazámban, az otthonomban kap-
tam – emelte ki. Arról is beszélt, hogy számá-
ra nagy eredmény a semmiből felépített paksi 
szakrendelés, de a legnagyobb sikernek a be-
tegektől eredő hálát és dicséretet tartja, ami 
egy orvos számára a legtöbbet jelenti. 
A városi ünnepségen a DixImage Acoustic 
Band műsorát tekinthették meg az ünnepel-
tek.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István
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Napvitorla árnyékol 
játszótereken

Szívbe zárt segít-
ség a kupakgyűjtés

Napvitorlát adtak át júni-
us 30-án az ürgemezei, vala-
mint az Árnyas utcai játszóté-
ren Kudorné Szanyi Katalin, 
az ötös választókörzet önkor-
mányzati képviselőjének (PDF) 
javaslatára. A képviselő a sajtó-
tájékoztatóval egybekötött ese-
ményen elmondta, hogy a kör-
zetéhez tartozó két játszótérrel 
kapcsolatban folyamatosan ke-
resték a lakók azzal a problémá-
val, hogy a gyerekek nem tud-
ják nyáron használni a játéko-
kat, mert azok a napsütésben 
átforrósodnak. Kudorné Sza-
nyi Katalin javaslatát a város-
építő bizottság elnöke, Pálmai 
Klára és Szántó Zoltán alpol-
gármester is örömmel fogad-
ta. Az alpolgármester szerint 

az ötös választókörzet céltarta-
lékából megvalósult napvitorla, 
amely nem engedi át az UV-su-
garakat, viszont a vizet és a le-
vegőt igen, gyors megoldást je-
lentett a problémára. Szántó 
Zoltán hangsúlyozta, hogy fo-
lyamatosan �gyelemmel kísé-
rik a többi játszótér állapotát, 
és amennyiben szükséges, ha-
sonló árnyékolóeszközöket he-
lyeznek el máshol is. A már 
felállított napvitorlákkal kap-
csolatosan várják a lakók ta-
pasztalatait, amelyek alapján 
próbálják majd a legmegfele-
lőbb szögben elhelyezni az esz-
közöket, hogy minél hosszabb 
ideig, minél nagyobb árnyékot 
adhassanak. 

Sólya Emma

Új PET-palack-kupakgyűjtőt he-
lyeztek ki Pakson. A szívalakú 
edényzetet a Táncsics Mihály 
utca mögötti Viza játszótéren ve-
heti igénybe a lakosság. Weisz 
Réka, a kezdeményező Pak-
si I�úságért Egyesület vezető-
je elmondta, hogy szerették vol-
na a kupakgyűjtőt mindenkép-
pen játszótér mellett elhelyezni, 
hogy a gyerekeknek természetes-
sé váljon a környezettudatos élet-
mód. Az új lehetőséggel nem-
csak a gyerekeket hanem a pak-
si lakosság egészét inspirálni 
kívánják a környezetvédelem-
re, emellett a jótékonyságra, hi-
szen a kupakgyűjtés jótékony 
célú is lehet. A kezdeményezést 
Ulbert Sándor, a körzet önkor-
mányzati képviselője pozitívan 

értékelte. Kiemelte, bízik benne, 
hogy minél többen használni 
fogják a tárolót. A Paksi I�úsá-
gért Egyesület folyamatosan �-
gyeli, hogy mennyi kupakot he-
lyez el a lakosság a gyűjtőben, és 
ha ez a szív beválik, akkor kez-
deményezni szeretnék a bőví-
tést. A kupakgyűjtő mozgalom 
egyébként – egyes források sze-
rint – sok évvel ezelőtt Dániából 
indult. Azóta világméretű lett, 
hazánkban is egyre elterjedteb-
bek az ilyen gyűjtőállomások. 
Egy ilyen szíveket is forgalma-
zó webáruház szerint egy olyan 
egyszerű tevékenységgel mint 
például a műanyaggyűjtés bár-
ki hozzájárulhat a fenntartható 
fejlődéshez, környezetvédelem-
hez.                                            -szzs-

Fotó: Szép Zsóka

Több helyszínen szüretelhettek levendulát
A levenduláé volt a főszerep Pak-
son június 24-én, a második al-
kalommal megrendezett Le-
vendula-nap helyszíne ez alka-
lommal a Nyúl domb volt. Az 
eseményen kézműves-foglalko-
zásokkal és levendulából készí-
tett különlegességekkel várták az 
érdeklődőket. A Paksi Kertba-
rátok Egyesületének standjá-
nál idén kisebb koszorút fon-
hattak, levendulabuzogányt és 

illatosítókat készíthettek a nö-
vényből az érdeklődők – tájé-
koztatott Nyiratiné Nász Ró-
zsa, az egyesület elnöke. A 
Kincskereső Gyermekkönyv-
tár állomásánál vászontáská-
kat díszíthettek és rajzolhattak 
is a gyerekek. A helyi termelők 
levendulás portékáiból is vá-
logathattak az érdeklődők. A 
Tér-Zene program keretében a 
Holló együttes lépett fel a Le-

vendula-napon, ahova a csalá-
dok mellett óvodás csoportok 
is kilátogattak. A városban ta-
lálható levendulabokrokról – 
tizennégy helyszínen – a ren-
dezvény hetén bárki szabadon 
szüretelhetett. A paksi Leven-
dula-nap ötletével Galazek 
Viktória, a Tourist Info Iro-
da vezetője kereste fel koráb-
ban Szabó Péter polgármes-
tert, aki ezt örömmel fogadta, 

hiszen Pakson is számos he-
lyen megtalálható ez a széles-
körűen hasznosítható növény. 
A programot az önkormány-
zat a Paks Pont és a Paksi Kert-
barátok Egyesülete közremű-
ködésével tavaly rendezte meg 
először. A szervezők azt terve-
zik, hogy jövőre is lesz Leven-
dula-nap, a mostaninál is szé-
lesebb programkínálattal.

Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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A fenntarthatóság jegyében 
épül majd az irodaház

Atomerőmű

Az energiatudatosság és a ha-
tékony energiagazdálkodás je-
gyében működik a Paks II. Zrt. 
és ebben a szellemiségben való-
sítja meg a beruházást is. Ennek 
visszaigazolása az energiagaz-
dálkodási tanúsítvány ugyan-
úgy, mint a tervezett irodaépü-
let zöld besorolása, a BREEAM 
minősítés.

A funkcionalitás és a nukleáris 
biztonság mellett az energiatuda-
tosság is fontos vezérelv a Paks II. 
beruházás során. A tervezésnél 
fontos szempont, hogy a majdani 
létesítményeket energiatakaréko-
san lehessen üzemeltetni, hiszen 
minden egységnyi megspórolt 
energia a gazdaságosabb műkö-
dést és a környezet hatékonyabb 
megóvását szolgálja. A technoló-
giai épületeknél, beleértve a már 
készülő felvonulási épületeket, 
elsődleges szempont, hogy mesz-
szemenőkig betöltsék funkcióju-
kat, illetve – mivel a nukleáris lé-
tesítményeknél ez mindent felül-
író prioritás – eleget tegyenek 
a nukleáris biztonsági követel-
ménynek. Ott pedig, ahol erre le-
hetőség van, a fenntarthatóság is 
fókuszba kerül. 
Ilyen egyebek között a Paks II. 
Atomerőmű új blokkjait kiszol-
gáló kilencemeletes irodaépü-
let, amely a tervezési szakasz-
ban megszerezte a BREEAM 
Excellent Design Stage minősí-
tést a BRE Global független tanú-
sító szervezetnél, azaz igazoltan 
fenntartható, energiatakarékos, 

környezetkímélő. Magyarorszá-
gon a legelterjedtebb zöldépület-
minősítési rendszer a BREEAM 
(Building Research Establish-
ment Environmental Assessment 
Method), amit a környezettuda-
tos tervezés, kivitelezés és üze-
meltetés ösztönzésére hoztak 
létre. A zöld minősítési rend-
szereknek egyre fontosabb sze-
rep jut, mivel az épített környe-
zet hangsúlyos részt képvisel a 
globális energiafelhasználásban 
és károsanyag-kibocsátásban. A 
BREEAM különböző indexek 
alapján osztályozza az ingatla-
nokat energiatakarékossági, víz-
használati, egészségügyi, kör-
nyezetszennyezési, közlekedési, 
valamint különféle ökológiai és 

menedzsmentszempontok sze-
rint. A kritériumok összhangban 
vannak az európai, illetve hazai 
szabványokkal. Az új projekte-
ket két lépcsőben, a tervezési fá-
zisban és a kivitelezést követően 
minősítik.
Az irodaépület helyiségei hő-
visszanyerős szellőztetőrendszer-
rel lesznek felszerelve. A fűtést az 
erőműből származó távhő biz-
tosítja majd, akárcsak a hasz-
nálati melegvizet. A BREEAM 
minősítőrendszer egy része az 
épülettechnikai rendszerekre vo-
natkozik, ilyenek a teljesség igé-
nye nélkül: a Health & Well- 
being, azaz a beltéri levegőminő-
ség, a termikus komfort és vízmi-
nőség, illetve az Energy kategóriá-

ban az energiafelhasználás és szén-
dioxid-kibocsátás-csökkentés. 
A fenntarthatóságot és az ener-
giahatékonyságot szolgálja töb-
bek között az épületet körül-
vevő zöldfelület háromnapi 
locsolóvízigényét ellátni képes 
esővíztároló, valamint az épü-
letfelügyeleti rendszer (Building 
Management System), amelynek 
feladata az energiahatékonyság 
maximalizálása, a komfortszint 
és ezáltal a produktivitás növelé-
se lesz.
A Paks II. Zrt. az előírásoknak 
megfelelően megalkotta energia-
gazdálkodási politikáját, amelyet 
transzparens módon honlap-
ján közzétett. A társaság tanúsít-
vánnyal rendelkezik arról, hogy 
energiagazdálkodási rendszere 
„az új atomerőművi blokkok lé-
tesítésének előkészítésével járó 
feladatok végrehajtása; a létesítés 
előkészítése és lebonyolítása, en-
nek keretében a kapacitás-fenn-
tartás engedélyeztetéséhez szük-
séges műszaki, szakmai és kuta-
tási tevékenységek koordinálása 
vonatkozásában” a szabványok-
nak megfelelő.                            (X)

Fotó: Paks II. Zrt./látványterv
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Új fázisba léphet a Paks II. beruházás

Napirenden az üzemidő-hosszabbítás

Atomerőmű

A Kormány elkötelezett az 
atomerőmű üzemidő-hosz-
szabbítása mellett – jelentette 
ki dr. Palkovics László techno-
lógiai és ipari miniszter Pak-
son sajtótájékoztatón. A láto-
gatáson Pekárik Gézával, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatójával egyeztettek 
az üzemidőhosszabbítás lehe-
tőségéről. A tájékoztatón el-
hangzott, hogy minden felté-
tel adott a projekt végrehajtá-
sához. 

Dr. Palkovics László azt mond-
ta a paksi atomerőműben tett lá-
togatása alkalmával tartott saj-
tótájékoztatón, hogy Paks II. 
építése továbbra is támogatott 
a kormány részéről, viszont a 
Paks II. által a jövőben előállí-
tott energia sem lesz elég ahhoz, 
hogy ki tudja elégíteni Magyar-
ország megnövekedett energia-
igényét és biztosítsa energia-
függetlenségét. Ezért tárgyaltak 

Pekárik Géza vezérigazgatóval 
a Paks I. üzemidő-hosszabbítá-
sának feltételeiről, lehetőségé-
ről. A miniszter közölte, hogy 
meggyőződött az egyeztetésen 
arról, hogy az üzemidő-hosz-
szabbítás minden feltétele adott, 
tíz és húsz év közötti hosszabbí-
tásról lehet szó. Hozzátette, bí-
zik abban, hogy Brüsszelben 
újra tudják tárgyalni a hosszab-

bítás feltételrendszerét. Kitért 
arra, hogy az üzemidő-hosszab-
bítás mellett olyan beruházáso-
kat is terveznek, amelyek a paksi 
atomerőmű hatásfokának növe-
léséhez és az energiatárolás te-
rületén új megoldásokhoz – pél-
dául akkumulátortelep létreho-
zása – vezetnek.  
Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.-nek két héten belül kell elké-

szíteni a projektindító dokumen-
tációt, amely aztán a kormány 
elé kerülhet. – Teljes átláthatóság 
mellett zajlik majd a folyamat, a 
projekt minden elemét a teljes 
nyilvánosság előtt kívánjuk vég-
rehajtani – tette hozzá a minisz-
ter, aki szerint a Paks I. és a Paks 
II. projekt szinkronizálása na-
gyon fontos, hiszen ugyanazokra 
a forrásokra – Duna víz, humán-
erőforrás – van szükségük.
Pekárik Géza, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. vezérigazga-
tója azt mondta, hogy nagy fel-
adatot kaptak a minisztertől, 
ugyanakkor az üzemidő-hosz-
szabbítás óriási lehetőség az 
atomerőmű kollektívája és a ré-
gió számára is. Hozzátette, hogy 
bár a külső körülmények ala-
kulása miatt következett be ez 
a feladatmeghatározás, az eltelt 
negyven év elismerése is, az ered-
ményeké, amiket a munkatársak 
az atomerőmű működtetése te-
rén elértek.                          Sólya E.

A paksi bővítés szeptember-
ben átléphet a második, létesí-
tési fázisba, ugyanekkor a Paks 
II. Zrt. irányítását Jákli Ger-
gely veszi át. Minderről Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter tájékoztatott a 
Roszatom vezérigazgatójával, 
Alekszej Lihacsovval folytatott 
megbeszélésük után. 

Sikerült minden olyan függő kér-
dést tisztázni a Roszatom orosz 
atomenergetikai konszern vezetői- 
vel, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a paksi bővítés idén szep-
temberben átléphessen a máso-
dik, konkrét építkezési fázisba – 
idézte Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminisztert az MTI a tár-
ca tájékoztatása alapján.
Szijjártó Péter július 1-jén Alek-
szej Lihacsovval, a Roszatom ve-
zérigazgatójával tárgyalt Isztam-
bulban, majd ezt követően arról 
számolt be, hogy a találkozón át-

tekintették a beruházással kap-
csolatos teendőket, így minden 
adott ahhoz, hogy a projekt idén 
ősszel átléphessen az úgynevezett 
létesítési fázisba.
Mint mondta, az építkezési mun-
kálatok megkezdéséhez további 
négy fontos engedélyt kell kiad-
nia az Országos Atomenergia Hi-
vatalnak (OAH). Ezek közül a lé-
tesítési engedély a legfontosabb, 
de beadták már a kérelmet a reak-
tortartályra, a nukleáris szigetre és 
az ötös reaktorépületre vonatko-
zóan is.
Kiemelte: az orosz fél biztosítja 
az összes olyan dokumentációt, 
amely szükséges ahhoz, hogy az 
OAH mielőbb megalapozott véle-
ményt tudjon mondani.
Szijjártó Péter rámutatott, mind-
ez szükséges ahhoz, hogy 2030-
ra működésbe léphessen a két új 
blokk, és így az erőmű kapacitása 
a jelenlegi 2000 megawattról 4400 
megawattra emelkedjen.

A miniszter végezetül aláhúzta, 
hogy az Európai Unió szankciói-
nak meghozatalakor kimond-
ták, sőt jogszabályban rögzítették, 
hogy a nukleáris energia békés, 
polgári célú felhasználása nem 
tartozik a korlátozások hatálya 
alá, és a Roszatom maga sem ke-
rült rá semmilyen szankciós listá-

ra, így az együttműködés nem üt-
közik semmilyen szabályba.
A külügyminiszter bejelentette, 
hogy Jákli Gergely, az Eximbank 
korábbi vezérigazgatója veszi át 
szeptember 1-től a Paks II. Zrt. 
vállalat vezetését – olvasható a 
projekttársaság honlapján.

-ph-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
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Atomerőmű

Akkuyu erőmű – a világ legna-
gyobb atomerőművi projektje
Törökország – Magyarország-
hoz hasonlóan – ambiciózus 
atomerőmű-építési stratégiát 
valósít meg. Az épülő törökor-
szági Akkuyu Atomerőmű az 
ellátásbiztonság garantálása, 
az olcsó áram folyamatos ren-
delkezésre állása, a klímavédel-
mi célok teljesítése, valamint 
az importált és drága fosszilis 
energiahordozók mennyiségé-
nek jelentős csökkentése érde-
kében valósul meg. A beruhá-
zás helyszínén magyar újság-
írók jártak sajtóúton, ami azért 
is érdekes, mert Pakson is olyan 
blokkok épülnek, mint ott.

Törökország első atomerőmű-
ve, az Akkuyu Atomerőmű négy 
VVER-1200 típusú blokkjának 
megépítését szolgáló 20 milliárd 
amerikai dollár értékű projekt a 
világ legnagyobb atomerőművi 
projektje. Az atomerőmű teljes 
üzemideje alatt 50 milliárd dol-
lárral növelheti az ország GDP-
jét. Jelenleg a beruházáson közel 
húszezer ember dolgozik, akik-
nek 80 százaléka török. A jövőben 
az országban további egységek is 
épülhetnek.
Az orosz-török megállapodás ér-
telmében a beruházási érték 40 
százalékát helyi cégek kaphat-
ják meg, termékek beszállítá-
sa és szolgáltatások formájában. 
Jelenleg már 400 cég és azok al-
vállalkozói dolgoznak a projekt-
ben. Ez óriási lehetőség a török 

vállalatoknak, hiszen ezzel hosz-
szú távon biztosíthatják a meg-
rendeléseiket. Sőt, a későbbiek-
ben akár a Roszatom más külföl-
di atomerőművi beruházásaiban 
is részt vehetnek. 
A projekt a lehető legnagyobb 
mértékben támaszkodik a helyi 
termékekre, például a négy blokk 
építéséhez szükséges összes be-
tonacél török termék. A beruhá-
zás hatalmas munkaszervezést 
és logisztikát igényel. Példa erre 
az építkezésen dolgozó húszezer 
ember, a beszállító 400 céggel és 
alvállalkozóikkal történő folya-
matos egyeztetés, vagy éppen az 
erőmű területén megépített kikö-
tőbe érkező berendezések és esz-
közök mozgatása. 

Ez az első olyan projekt az atom-
energetikában, amely BOO 
(Build – Own – Operate) konst-
rukcióban épül, tehát 100 szá-
zalékban az orosz fél tulajdo-
nában van a projekt, így a cég 
�nanszírozza az építkezést, üze-
melteti majd a blokkokat, ame-
lyek éves szinten 35 TWh villa-
mos energiát fognak termelni. 
Ez a mennyiség az ország maj-
dani szükségletének 10 száza-
lékát fedezheti. Ezzel szemben 
Magyarország esetében az ál-
lamközi szerződés  révén garan-
tálni lehet, hogy a két új paksi, 
VVER-1200 típusú blokk meg-
építését követően is 100 százalé-
kos állami tulajdonban marad-
jon. A magyar projekt esetében 
a 40 százalékos helyi beszállítási 
lehetőség a törökhöz hasonlóan 
szintén adott. 
A kivitelezés a terveknek meg-
felelően halad. Az orosz-ukrán 
kon�iktus miatt kivetett szank-
ciók egyáltalán nem érintik a be-
ruházást, hiszen a projekt külföl-
di (nyugati) beszállítói továbbra 
is a szerződéseknek megfelelő-
en teljesítenek. A tervek szerint 
az első blokk 2025-ben kezdheti 
meg a kereskedelmi üzemét, ezt 

követően pedig évente fogják át-
adni az egyes egységeket. 
Jelenleg már öt ilyen típusú 
blokk áll kereskedelmi üzem-
ben. Ezt a típust a Nemzetkö-
zi Atomenergetikai Ügynökség 
(NAÜ) a világ első olyan blokk-
jaként ismerte el, amely megfelel 
a 3+ generációs atomerőművek-
kel szemben támasztott követel-
ményeknek. A garantált üzem-
idő legalább 60 év, további 20 
éves üzemeltetési lehetőséggel. 
Mindezekre tekintettel Törökor-
szág – Magyarországhoz hason-
lóan – követendő példa lehet más 
országok számára is, hiszen a klí-
mavédelmi, ellátásbiztonsági és 
versenyképességi célok együttes 
teljesülése érdekében hosszú tá-
von az atomenergiára és a meg-
újuló energiaforrásokra kíván tá-
maszkodni.  
A törökországi beruházás helyszí-
nén járt magyar sajtócsoportnak 
tagja volt a TelePaks kétfős stábja. 
Az útról beszámolót olvashatnak 
a telepaks.net oldalon, és bővebb 
összefoglalót láthatnak a Szinergia 
című magazin júliusi adásában, 
amely szintén elérhető lesz a mé-
diacentrum honlapján.            

Hárfás Zsolt

Fotók: Hárfás Zsolt (fent), Akkuyu Atomerőmű (lent)  
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H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szerve-
zetet, a Paks város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat, hogy Paks Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a „PIP Nonpro�t K�. kérelmei”-vel kapcsolatosan módosította a település-
rendezési eszközöket. 
A „PIP Nonpro�t K�. kérelmei” településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:

 • 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
 • Együtt tervezendő területek
 • Györkönyi utcai lakóterülettel kapcsolatos útfejlesztés

A módosításokat a Képviselő-testület a 214/2019.(XII.11.), 94/2020.(V.5.), 59/2021.(III.17.), 103/2021.(V.10), 
183/2021. (VI.30.), 208/2021.(IX.8.), 244/2021.(XI.17.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté minősí-
tette, ezért az eljárás un. tárgyalásos eljárási rend szerint zajlott. A PIP Nonpro�t K�. a kérelmei alátámasztására 
telepítési tanulmányterveket nyújtott be, melyeket a Képviselő-testület az 57/2021.(III.17.), 185/2021.(VIII.02.), 
220/2021.(IX.8.) számú határozatokkal fogadott el. Az eljárás részeként a munkaközi dokumentáció az elfogadott 
TTT-k alapján készült – kisebb, az alapkoncepciót nem befolyásoló módosításokkal –, melyet a Képviselő-tes-
tület a 241/2021.(XI.17.) határozattal – a továbbdolgozás során a határozatban foglalt javaslatok �gyelembevé-
telével – fogadott el. A következő lépés a partnerségi dokumentáció elkészítése volt, amelybe beépítésre kerültek 
a határozatban foglalt, szakmailag elfogadható javaslatok. A Képviselő-testület a 12/2022.(I.26.) határozatával 
döntött a Partnerségi dokumentáció feltételekkel való elfogadásáról. A partnerségi eljárás lefolytatása után a Kép-
viselő-testület a 13/2022. (I.26.) határozatával döntött a partnerségi véleményekről és a partnerségi szakasz le-
zárásáról. Paks Város Önkormányzata a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek véleménye alapján 
a 209/2021.(IX.8.) határozatával döntött a környezeti értékelés szükségességéről. A környezeti értékelésben fog-
laltakat a környezet védelméért felelős államigazgatási szervek elfogadták, majd a Képviselő-testület a 28/2022.
(II.15.) határozatával elfogadta környezeti értékelésről szóló tájékoztatást. Ezt követően az állami főépítész tár-
gyalást hívott össze az érintett államigazgatási szervek részvételével. A tárgyaláson elhangzott szakmai vélemé-
nyek alapján – néhány javítás elvégzését követően – az állami főépítész záró véleményében jóváhagyásra javasolta 
az önkormányzatnak a módosítást, melyet a Képviselő-testület 2022. június 22-én rendkívüli ülésen elfogadott. 
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/2022. (VI.22.) határozatával módosította a 92/2016.
(VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet, valamint a 12/2022. (VI.23.) önkormányzati ren-
delettel módosította a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) számú önkormányzati 
rendeletét és annak mellékletét, a Szabályozási Tervet. A jóváhagyott módosítási dokumentáció, valamint a Kép-
viselő-testületi döntések az alábbi linken elérhetők:

http://ppmh-musz6.govern-so�.hu/PIP jovahagyott dokumentacio

A településrendezési eszközök módosítása 2022. június 24-től hatályos. 
A hatályos településrendezési eszközök egységes szerkezetben Paks város honlapján megtekinthetők. 

Paks, 2022. június 30.

           Szabó Péter
                      polgármester
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Mozaik

Negyvenöt éve énekel a kórus

Az emberi értékeket, a közösségi kultúrát 
fontosnak tartó emberek lelkesedése, ener-
giája tartotta életben a kórust – hangzott el a 
Paksi Városi Vegyes Kar negyvenéves fenn-
állása alkalmából tartott koncerten, 2017-
ben a Jézus Szíve templomban. Ezt a hosszú 
időt azóta újabb öt esztendővel fejelte meg a 
társaság, megmutatva, hogy számukra vál-
tozatlanul fontos a kórus léte. 
Annak idején városszerte kiplakátolták, 
hogy tagokat keresnek egy új kórusba. Kö-
rülbelül tizenheten jöttek össze, és 1977 feb-
ruárjában megalakult a Munkáskórus, aztán 
átformálódtak a mai Paksi Városi Vegyes 
Karrá. Az eltelt évek alatt körülbelül négy-
száz műre duzzadt a repertoárjuk, amit mű-
faji és nyelvi sokszínűség jellemez. A pró-
bák, fellépések, utazások nyomán immár se 
szeri, se száma a közös élményeknek. 
A kórusban különböző korú, foglalkozású, 
hátterű emberek énekelnek, lelkes, ambici-
ózus a csapat, igényük van arra, hogy min-
dig új célokat tűzzenek ki. A kórus sikerei-

ben fontos szerepe van a szakmai vezetőnek, 
karnagyoknak. 
A leghosszabb ideig, húsz éven át, Károly Já-
nos vezényelte az énekes társaságot, ez idő 
alatt sokat köszönhettek Hartmann Józsefné 
Újváry Erikának, aki másodkarnagya, zon-
gorakísérője volt a kórusnak. Simon Péter, a 
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola jelenle-
gi igazgatója tíz évig vezényelte a vegyeskart. 
Vezetésével 2005-ben Olaszországban ezüst 
diplomát kaptak, és ugyanebben az évben 
Paks Város Önkormányzata Pro Urbe Em-
lékéremmel tüntette ki a kórust. Aztán kö-
zel tíz éven át vezette az együttest Cseke Gá-
bor, akinek irányítása alatt másodszor nyer-
tek fesztiválkórus minősítést, vezette őket a 
linzi, vilniusi, toscanai és albániai szereplé-
sek idején. A negyvenedik évfordulót anno 
új karnagy vezetésével ünnepelték Ujházi 
Krisztina személyében, aki akkor egy éve 
vezényelte a kórust. Érkezésekor már neve-
zésük volt a Riminiben megrendezett nem-
zetközi kórusversenyre. Röpke idő volt a 

felkészülésre, ennek ellenére a vegyes ka-
rok kategóriájában kiemelt bronz diplomát 
szerzett a társaság. A negyvenöt éves jubile-
umi koncerten pedig Babenyecz László állt 
a karmesteri emelvényen, aki 2020-tól diri-
gálja a társaságot. 
S ha már itt tartunk, nem feledkezhetünk 
meg az egyesületi elnökök munkájáról sem, 
akik nélkül szintén nem tartana ott a kó-
rus, ahol tart, ők időrendben Harmat Béla, 
Rauth János, Vajda Tibor és a jelenlegi veze-
tő, Nikl Márta. A kórus 1996 óta működik 
egyesületi formában. 
– Már január elején megterveztük a reper-
toárt, ami menet közben kicsit módosult. 
Nem könnyű negyvenöt kórustag igényei-
nek megfelelni, de igyekeztem, vettünk elő 
korábbi darabokból, volt a palettán �lm-
zene, valamint két új akapella mű is felke-
rült az előadandó művek listájára – mond-
ta Babenyecz László az ünnepi koncertről, 
ahol a Szekszárdi Kamarazenekar, illetve 
zongorán Perémi Erzsébet működtek közre. 
Babenyecz László kiemelte, hogy nagyon 
jó dolgozni a paksi kórussal, vannak ugyan 
nehezebb próbáik, de az alkalmak többsé-
ge jó hangulatban telik. Arra is kitért, hogy 
van két segítője a betanulási szakaszban, 
Kákainé Sebestyén Judit és Góczán Gáborné 
Tünde. – A kórus fennmaradása érdekében 
alapvető cél a folyamatos utánpótlás, �atalí-
tás, amit a pandémia nem könnyített meg, 
ahogy a próbák megtartását sem. Volt idő-
szak, amikor csak online tudtunk találkozni 
egymással. Azért az utóbbi közel két évben 
három új és két visszatérő taggal bővültünk 
– összegzett Babenyecz László, hozzátéve, 
hogy jövőre szeretnék úgymond megvéde-
ni a fesztiválkórus minősítést, sőt eggyel fel-
jebb lépve elérni a hangversenykórus-minő-
sítést.                                           Kohl Gyöngyi

– Nem tudom szavakba önteni, 
milyen jó érzés most itt lenni – 
mondta Kunner Mihály, aki a 
megalakulás óta a kórus tagja. 
Elárulta, hogy nincs kedvenc 
darabja, mindent szeret, ami 
zene, mert kikapcsolja, meg-
nyugtatja. Legkedvesebb élmé-
nye viszont van, mégpedig a 
csapat albániai útja, amitől bár 
többen óva intették őket, men-
tek, és végül nem bánták meg, 
szívélyesen, nagy szeretettel fo-
gadták a kórust. 

– A 2017-es jubileumi kon-
certen még a közönség sorai-
ban ültem, akkor döntöttem el, 
hogy csatlakozom a kórushoz – 
mondta dr. Harmat Gabriella. 
– Jó ebben a kórusban énekel-
ni, lelkesen járok a próbákra. 
Igyekszünk alaposan felkészül-
ni a fellépésekre, így tettünk 
most is, remélem a hatás nem 
maradt el, és tetszett a közön-
ségnek. A kórus nagyon jó csa-
pat, összetartó, sok szeretetet, 
élményt ad – tette hozzá.

Fotók: Molnár Gyula (fent), TelePaks (lent)
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Fotó: magánarchívum

Családja számára ideális ott-
honra Pakson, az önmegvaló-
sításra pedig a Paks II. Zrt.-nél 
talált Dari Zoltán. Az Erdély 
nyugati régiójában található 
Szilágy megyei Sarmaságon 
született és nevelkedett, 26 esz-
tendősen döntött úgy, hogy az 
anyaországban próbál szeren-
csét. 

A zilahi Silvánia Főgimnázium-
ban tanult – matematika-�zi-
ka szakon – Dari Zoltán, ahol 
egykoron Ady Endre végezte ta-
nulmányait. Innen Kolozsvár-
ra, a műszaki egyetemre veze-
tett útja, ahol okleveles gépész-
mérnöki diplomát szerzett. Az 
egyetem befejezése után tanár-
ként vállalt munkát.
Az anyaország határa csupán 
60 km-re van szülőfalujától, így 
gyakran megfordult Magyaror-
szágon. Az egyik útja során hív-
ták fel a �gyelmét egy álláshir-
detésre, amire tulajdonképpen 

gondolkodás nélkül jelentkezett 
és felvételt is nyert. Néhány nap-
pal később már műszaki rajzo-
lóként dolgozott a Richter Ge-
deon Gyógyszergyár egyik be-
szállítójánál. Felesége, Éva, egy 
hónap múlva követte őt Ma-
gyarországra. 
– A rendszerváltás ellenére, Ro-
mániában szinte semmi sem 
változott. Láttam, hogy köny-
nyebb a megélhetés azoknak, 
akik külföldön dolgoznak. Én 
is jobb életre vágytam – vilá-
gítja meg a gyors döntést. Ke-
vés időnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy rájöjjön, az a bér, amit 
kért, bár a romániaihoz mér-
ten jó, de a boldoguláshoz ke-
vés. Új munka és új lehetőségek 
után nézett, amit Veszprémben, 
a Rockwoolnál talált meg, ahol 
termelésvezetőként folytatta te-
vékenységét. 
– Bevallom, az elején nem volt 
könnyű megszokni az új kör-
nyezetet. Nem éreztem otthon 

magam, honvágyam volt, egé-
szen addig, amíg Paksra nem 
kerültünk. A feleségem tartott 
vissza, mondván, hogy akik 
otthon maradtak, már egzisz-
tenciát teremtettek, kudarc len-
ne, ha visszatérnénk – emlék-
szik vissza. 
Felismerve, hogy megnőtt az 
értéke a munkaerőpiacon, úgy 
döntött, tovább lép Veszprém-
ből. Két vállalat is soraiban akar-
ta tudni. Végül a biztonságot vá-
lasztotta, és az egyéves japán ki-
küldetéssel járó ajánlatra nemet 
mondott, hiszen lányuk, Jázmin, 
akkor mindössze egyéves volt. 
Így került a paksi szivacsgyár 
karbantartási részlegének élére.
Paks első látásra megnyerte és 
máig meg is tartotta. – Románi-
ában magyarnak, itt románnak 
tartottak minket erdélyieket, 
ezért az első évek nagyon nehe-
zek voltak számunkra. Itt érez-
tem először igazán azt, hogy 
nem kell szégyellnem, hogy ki 

vagyok és honnan származom 
– idézte fel a paksi évek kezde-
tét. Életük új irányt vett, megál-
lapodtak. Vácikában telket vá-
sároltak, családi házat építettek. 
A közösség – mint meséli – az 
elejétől kezdve nagyon befoga-
dó volt. Amikor a gyerekek ki-
csik voltak, gyakran jártak ösz-
sze a szomszédokkal. Jázmin 
ma már 18 éves, húga, Noémi, 
pedig 15. 
Zoltán munkája mellett rend-
kívül tevékeny, és – ahogyan 
egyik barátja jellemezi – sem-
mit sem csinál félgőzzel. Tagja 
számos civil szervezetnek, íjász, 
csillagász, darts egyesületnek, az 
Erdélyből áttelepülteket tömörí-
tő Erdélyi Magyarok Tolna Me-
gyei Egyesületének (EMTE) és 
az Akvaristák Magyarországi 
Egyesületének, mivel guppikat 
tenyészt. Persze, ezt sem csak 
úgy hányaveti módon, hobbi-
szinten. Saját maga alakította ki 
a technológiához szükséges inf-
rastruktúrát, automata vízcseré-
lő-rendszert épített, és maga ál-
lítja elő a halak számára szük-
séges eleséget is. A guppikkal 
európai szintű versenyekre jár, 
ahol a halakat egységes szabály-
rendszer alapján minősítik. Az 
összesített európai ranglistán ta-
valy negyedik lett, idén a máso-
dik helyen szerepel. 
A munkára visszatérve elárulja, 
hogy nagyon szeretett a szivacs-
gyárban dolgozni, mivel mun-
kájáért cserébe kiváló munka-
körülményeket és megbecsülést 
kapott. Azonban egy fejvadász-
cég visszautasíthatatlan ajánlat-
tal kereste meg, és elszegődött 
néhány évre az autópálya-üze-
meltetéshez, majd szintén né-
hány évet dolgozott az atomerő-
műben az Olajterv projektveze-
tőjeként. Innen került a Paks II. 
Zrt. Létesítési Osztályára, ahol 
kiváló feltételek mellett azt vé-
gezheti, amit igazán szeret: a 
mérnöki munkát. Bár sok éven 
át dolgozott vezető pozícióban, 
– mint mondja –, számára nem 
ez a vonzó, hanem sokkal in-
kább a biztonság, kiszámítható-
ság, a hosszú távú elképzelések, 
amit megtalált mostani munka-
helyén.                        Szabó Vanda

Jó napot, mi újság?

Dari Zoltán
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Ez a népszerű abszurd vicc kis-
sé ferdített változata jutott eszem-
be, amikor az első klubkoncertre 
igyekeztem. A Paksi Nemzetkö-
zi Gastroblues Fesztivál története 
majdnem napra pontosan 30 év-
vel ezelőtt kezdődött az egykori 
Rock Casino színpadán. Az első 
külföldi zenekar a svájci Jammin 
volt. Készítettem egy listát a kül-
földi és magyar fellépőkről, és arra 
gondoltam, hogy ha felsorolnám 
a volt és a jelenlegi világsztárokat, 
valamint magyar zenésztársaikat, 
akkor egy füzetnyi anyag kere-
kedne belőle. Mindenképpen ér-
dekes lenne egy ilyen számvetés, 
magam is szívesen bogarászok az 
egykori és a jelen sztárjainak fo-
tói, nyilatkozatai, sztorijai között. 
Ezért gyorsan elárulom, hogy 
tervben van egy nagy összefog-
laló kiadvány, a szervező Gárdai 
család nem ül a babérokon (eddig 
sem szokott), hanem az idei ren-
dezvény tennivalói mellett egy új-
donságon dolgozik…
Nem volt egyszerű idáig eljut-
ni. Arról már korábban sok szó 
esett, mekkora kárt okozott a 
pandémiás időszak a zenei szak-
mának, a rendezvényeknek. So-
kuk bezárta a kapukat, dolgo-
zóik, szervezőik más munkát, 
megélhetést kerestek maguk-
nak. A világ legnagyobb feszti-
váljai (Puistoblues, Glastonbury, 
Sziget stb.) egyszerűen leálltak, 
és várták a megváltást. Elérke-
zett az online rendezvények ide-
je, ami biztosította a folyamatos-
ságot, a közönség helyszíni jelen-
léte azonban óriási hiányérzettel 
járt. Nagynevű világsztárokat fel-
vonultató fesztiválok nem is álltak 
talpra, a többiek pedig a szigorítá-
sok (létszámlimit, oltási kártyák) 
bevezetése ellenére lapot húztak 
19-re és folytatták. Úgy néz ki, ne-
kik volt igazuk, és a Gárdai csa-
lád optimizmusának és összefo-
gásának, valamint a támogatók-
nak köszönhetően eljutottunk a 
30 éves jubileumhoz.
Az már külön történet, hogy idő-
közben kitört szomszédunkban 
a háború, és kapcsolattartásunk 

kárpátaljai testvérvárosunkkal 
rendkívüli módon megnehezült.
A közönség igénye azonban az 
élőzenés rendezvények irányában 
olyan mértékben megnövekedett, 
hogy nem volt kérdés, folytató-
dik-e a Gastroblues. Az országban 
rengeteg a fesztivál, már egymás-
ba érnek, időnként a miénkkel 
egy időben, vagy annak környé-
kén zajlanak, még falunapok is 
olyan fellépőkkel erősítenek, akik 
vonzzák az érdeklődőket, a láto-
gatók döntése viszont, hogy év-
ről-évre Paks mellett döntenek ré-
szint a fesztivál sokszínűségének 
és megbízhatóságának is köszön-
hető. A baráti találkozók, a bemu-
tatók, a sportolás, a valódi gaszt-
ronómia, de elsősorban a zene 
és a koncertek iránti érdeklődés 
nem változott. Bárkivel találkoz-
tam a rendezvény közeledtével, az 
örök kérdés mindig az volt, hogy 
idén lesz-e világsztár újra?
Nos, idén is volt. 2019 után is-
mét itt járt Eric Gales és zeneka-
ra. Őrült sikere volt, legutóbb any-
nyira jól érezte magát, hogy idén 
még egy workshopot is bevál-
lalt a szakma és a sajtó számára 
a koncerten kívül. Folyamatosan 
munkában van, megállíthatatlan. 
Idén is elnyert egy blues nagydí-
jat. Csak a Grammy van hátra. 
Azt tudtuk, hogy mit fogunk kap-
ni zeneileg, arra azonban kíván-

csi lettem volna, hogy az akkor-
dokkal, az ujjrenddel és az egyéb 
technikai magyarázatokkal mit 
kezdenek a hangszeresek, mivel 
Eric négyévesen úgy tanult gitá-
rozni balkezes testvérétől, hogy a 
hangszert egyszerűen csak meg-
fordították, áthúrozással nem fog-
lalkoztak. Meg kell jegyezni, Eric 
Gales jobb kezes. Remek koncer-
tet adtak, tele volt energiával, lel-
ke volt minden futamnak, ak-
kordnak. A felesége is énekelt, aki 
amúgy az ütőhangszerekért felelt. 
Belakták a színpadot, nagyon sze-
rették a közönséget, ami minden 
megmozdulásukban tükröződött.
Egyébként minden hagyomá-
nyosan kezdődött. Az első há-
rom nap a paksi zenekaroké volt 
a Gastroblues Klubban. A Silent 
Zone, a Charlie Firpo Blues Band, 
majd a Rockin’ All Over �e 
World bemelegítette a fesztiválo-
zókat.
Tavaly debütált a fesztivál új hely-
színe, mely a klubkoncerteket volt 
hivatott folytatni. Az ASE étterem 
alakult át zenei színtérré, elsősor-
ban a nagyobb létszámú közönség 
fogadása miatt. 
Jó döntésnek bizonyult, mert a 
hagyományos ESZI csarnokbé-
li rendezvények mellett a legér-
tékesebb, legnívósabb zenei pro-
dukciókat itt láthatták mindazok 
az elszántak, akik a késői órák-

ban is talpon maradtak. Sokszí-
nűek voltak a klubkoncertek, 
Mike Gotthard és Szebényi Dani 
a „Godfater”-ből adtak egy őrü-
letes beharangozót, de a vasárnap 
éjszakai műsorban régi ismerő-
seink, Ripo� Raskolnikov és Ian 
Siegal méltó módon zárták a fesz-
tivált.
Pénteken egyébként nagy hőség-
ben indult minden. Kicsit szo-
morúak voltunk, amikor arról 
értesültünk, hogy Miller Ander-
son nem tudta vállalni egészség-
ügyi problémák miatt az utazást. 
Benkő Zsolti gitáros azonban – a 
fesztivál különböző helyszínein is 
játszva – a kezdő programhoz �á-
val és Ferenczi Gyurival megnyer-
ték László Attilát, a legendás gitá-
rost, és mentettek egy nagyot.    
Mindig öröm nagyszínpados pro-
dukciókban paksi kötődésű elő-
adókkal találkozni. Weisz Gá-
bor szaxofonos Premecz Mátyás 
mindkét pénteki zenekarában 
emlékezeteset nyújtott. Mátyás 
nyughatatlan természet, nem elég 
neki egy zenekarral játszani, nem 
elég zenetudományokkal foglal-
kozni, műegyetemi tanulmánya-
it befejezve most a Hammond 
orgona foglalja le. Nem gyakran 
találkozunk eredeti építésű és fej-
lesztésű hangszerrel a paksi fesz-
tiválon. Az amerikai Hammond 
mester 1933-ban megalkotott 
művei eredetileg templomok szá-
mára készültek. Próbálták, pró-
bálják a hangját utánozni, má-
solni, elektromosan, számítógép-
pel megidézni, azonban ez eddig 
lehetetlennek bizonyult. Az első 
sorokban állók a körmüket rágva 
várták, hogy megszólaljon a cso-
dás hangszer. Persze, hogy óriási 
siker volt mindkét formáció.
A hagyományos szombati kon-
certek továbbra is a paksi evan-
gélikus templomban voltak. 
Nem változtak a jótékonysági 
célok sem. A háború miatt kü-
lönösen nehéz helyzetben lévő 
viski testvérvárosunk óvodájá-
nak fenntartására megy a belé-
pőkből befolyt összeg.              Ü

Mennyi? 30! Mi 30? Hát fesztivál!
Mozaik

Fotók: Molnár Gyula
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A főzőverseny eredményét né-
pes zsűri alakította ki. A nagy-
szerű hangulatú, vidám versen-
gés végén Kovács János Venesz-
díjas mesterszakács hirdette ki a 
zsűri döntését. A borral készült 
ételek kategóriában első lett Du-
nakömlőd csapatának vörösbo-
ros marhapörköltje, második a  
J.B. Pinceklub csülkös köröm-
pörköltje, és harmadik a WIN 
csülkös babgulyása. A halászle-
veknél első díjat kapott a Gerje-
ni Duna-Rock Motorosfesztivál 
formációja, másodikat Mado-
csa csapata, harmadikat pedig a 
„Szögedi halvajárók”. Az egyéb 
ételek kategóriájában első díjas 
lett Györköny farsangi fánkja, 
második a Reform Főzőklub be-
tyárgombóc levese, harmadik a 
Harmincasok klubjának csülkös 

babgulyása. A borkorcsolyák-
nál a Reform Főzőklub vitte el 
az első díjat sillerki�ijével, a má-
sodikat Madocsa langallóval, a 
harmadikat pedig a Harminca-
sok Klubja krumplis pogácsával. 
A legszebb sátor címet Györ-
köny kapta, a közönségdíjat pe-
dig a Szabó Tóni Baráti Kör. 
A hagyományok megtartá-
sa mellett igazi öröm volt az új 
helyszínek nyitása. A főszerve-
zők bátorsága, a Gárdai család 
legi�abb tagjainak bekapcsoló-
dása a munkába jó perspektívá-
kat ígér. Nekik és mindenkinek, 
aki akár egy évet is dolgozott a 
30 éves fesztivál folyamán, fel-
adatot vállalt, elősegítette a mű-
ködését, lebonyolítását hatal-
mas köszönet.                  

Kozma Győző

Ü Egyre nagyobb teret kap a 
népzene a templomi fellépők kö-
rében. Idén Herczku Ági hozta 
el zenekarát. A művésznő a ma-
gyar népzene és a világzene meg-
kerülhetetlen egyénisége. Ren-
geteg fellépés, gyűjtés, lemezek 
sokasága, zenei rendezés fémjel-
zi munkáját. Sok-sok formáció 
mellett a Magyar Állami Népi 
Együttes szólistája. Számos díja 
van, az év énekesnője volt, há-
rom eMerton díja mellett Bar-
tók- és Liszt-díjas. A templom-
ban zenekarával az akusztikus 
népi hangszerek megszólaltatá-
sával a magyar népzenét mutatta 
be. A gyönyörű dallamok meg-
szólalása mellett ki kell emelni 
Nikola Parov multihangszeres és 
zeneszerző balkáni motívuma-
it, melyek szervesen illeszkedtek 
a magyaros dallamokhoz. Emel-
kedett pillanatok voltak, midőn 
Herczku Ági megénekeltette a 
templom népes közönségét.
Szabadkáról először érkezett hoz-
zánk az Ethnokor trió. A ma-
gyar nyelvű dalok mellett dél-
szláv zene is megszólalt a temp-
lomban, és másnap a szabadtéri 
színpadon is magával ragadók 
voltak. A szerelmes dalok mellett 
tragédiák is megjelentek szemünk 
előtt. A szerb páratlan ritmu-
sok, az érzelmes hegedűszólamok 
könnyeket csaltak a szemekbe.
A szombati nagyszínpados fel-
lépők közül Dániel Balázs és az 
osztrák Christoph Steinbach 
pazar, technikailag kifogásta-
lan előadása után Egri Péter és 
a Mystery Gang elhozta nekünk 
a rockabilly-t. Péter még egy ki-
sebb történelem órát is tartott 
a színpadon. A fesztivál egyik 
motorja ezen a szombaton is Fe-
renczi Gyuri volt.
Új szupergroup született. Tátrai 
Tibusz szinte hazajár Paksra. El-
hozta vadonatúj zenekarát. Ele-
mi erő, iszonyú tempó, hatalmas 
energiák mellett a líra is helyet 
kapott. Tibusz mellett minden 
tag (Kéri Samu, Borlai Gergő, 
Szebényi Dani, Gotthard Misi) 
technikailag a legmagasabb szin-
tet hozta.
A Kárpát-medencei Gastroblus 
Piknik új helyszínen, az ASE 
sporttelep árnyas fáinak ölelésé-

ben zajlott. Egyöntetű vélemény 
szerint a helyszín telitalálat volt. 
A sportolást, a főzőverseny for-
gatagát igazi piknikhangulat 
övezte, miközben a színpadon 
Felvidékről a Joint Venture, Er-
délyből a �e Crazy Plumbers 
zenélt. Pál Balázs Jenő bravúros 
technikájú, rozsnyói gitáros még 
Varga Miklósékkal és a fesztivált 
záró Dinamittal is zenélt. Var-
ga Miklós és a Dinamit a piknik 
legjobban várt fellépői voltak, és 
hangos sikert arattak.
A zene mellett természetesen a 
sokszínű fesztivál további értéke-
ihez tartozik a jótékonysági meg-
mozdulások sora. Visk testvérvá-
rosunk óvodájának működésé-
hez, a templomuk költségei-nek 
céljára a korábbi években is ér-
kezett segítség a paksi fesztivál-
tól. Idén a borászati bemutatók-
ból befolyt összeget a Takler, a 
Ti�án, a Légli, valamint az Alko-
nyi és a Demeter pincészetek bo-
rászai is felajánlották. Így a temp-
lomi koncert bevételeivel és a fő-
zőverseny kóstolójegyeivel ez a 
jótékonysági összeg egymillió fo-
rintot jelent.
Az események közül nem hiá-
nyozhat a sport sem, a hagyo-
mányos büntetőrúgó-verseny a 
főzéssel egyidőben zajlott, amit 
Kródi János nyert. Emléktúra is 
volt a kínálatban, ahol az egyik 
megállónál paksi sillert kóstol-
hattak a résztvevők.

Mozaik

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök 2021-ben a harmincadik évfolyamába lépett. A jeles évforduló alkalmából indított sorozatot folytatjuk az új év-
folyamban, ízelítőt adunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva nemcsak tá-
jékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

Új laborautomata beszerzéséről 
állapodtak meg

Újabb közterületek szépülnek 

Várja a sportolókat az erdei futópálya

[…] egy teljesen automatizált, 
nagy sebességű, nyitott rend-
szerű berendezéssel gazdago-
dik a város. […] A paksi ren-
delőintézet laboratóriumának 
gépparkját bővítő új készülék-
kel az intézmény képes lesz el-
látni a gyógyfürdő működésével 
megnövekedő betegforgalmat, 
ugyanakkor a beszerzés része az 

atomerőmű bővítésére való fel-
készülésnek is. A kémiai labor-
automata közel 25 millió forint-
ba kerül, ehhez az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. által alapított 
Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány 15 millió fo-
rint támogatást nyújt az önkor-
mányzatnak.            Kohl Gyöngyi                                

 2014. május 9., 23. évf. 9. szám

Négy utca és két parkoló felújítása fejező-
dött be abból az útkorszerűsítési program-
csomagból, melyet az év elején határozott 
el a képviselő-testület. A korszerűsítésekre 
több mint 200 millió forintot fordított a vá-
ros. Az Újtemplom és a Pacsirta utca mel-
lett a Táncsics, az Imre, a Retek, a Fenyves 
utcában, valamint a Gesztenyés úti és a Ga-
garin úti parkolók felújításán dolgoztak a 
szakemberek. […] Tizenkét centiméteres 
új aszfaltréteggel és szegélycserével újult 
meg a Táncsics utca alsó, Duna felé eső sza-
kasza, a hatos úti kereszteződésig tartó kö-
zel 250 méteres út felújítása mintegy 25 
millió forintból valósult meg. […] dolgoz-
tak az Imre utcában is, itt aszfaltot kapott 
a betonburkolat, szegélyépítés és komplett 
vízvezetékcsere történt 33 millió forint ér-

tékben. Megújult a hármas számú választó-
körzetben a Retek utca is: az útburkolat 350 
méter hosszan új aszfaltréteget kapott, egy 
szakaszon térköves járda készült, valamint 
csapadékvíz-elvezető folyókák és kapu-
bejárók épültek. […] A Fenyves utca 7. és 
Gesztenyés utca 15. számú társasházak kö-
zötti szakasz, illetve a Fenyves–Gesztenyés 
utcai összekötő út burkolata több mint 38 
millió forint értékben korszerűsödött, a te-
rületen a társasházak ivóvízbekötő vezeté-
keit is kicserélték. Új aszfaltburkolatot ka-
pott a Csengey Dénes Kulturális Központ 
parkolója és átépítették a ház melletti, Ga-
garin utcai járdaszakaszt is. […] A szerző-
dés szerinti 42 millió forintos beruházással 
98 szabványos és két, a mozgáskorlátozot-
tak megállását segítő parkolóhelyet ala-

kítottak ki. Befejeződött a Gesztenyés úti 
parkoló belső szakaszának a felújítása is. A 
kivitelezés során az út a mostanihoz hason-
ló aszfalt-, a parkoló pedig térkő burkola-
tot kapott. A felújítás érintette a zöldöveze-
tet is: a fák nagyobb teret kaptak, kibővült 
az őket körülvevő földes rész. A munkála-
tok során csapadékvíz-elvezető gyeprácsot 
is kialakítottak, valamint új mozgáskorlá-
tozott-parkolók is készültek. A munkála-
tok költsége 57 millió forint. […] a nyár fo-
lyamán újabb hat utca felújítása indul el, a 
Haladás, a Bercsényi, a Fecske, az I�úság és 
a Radnóti utca egy szakaszán, valamint az 
Öreghegy utcai szervizút korszerűsítésén is 
dolgoznak majd az építők.

Dallos Sz.                         
2014. június 6., 23. évf. 11. szám

Újabb lehetőség nyílt a spor-
tolni vágyók számára Pakson: 
elkészült az erdei futópálya az 
Ürgemezőn, a strand szom-
szédságában. A most elkészült 
erdei futópálya tovább bővíti a 
sportolási, szabadidőeltöltési 
lehetőségek számát Pakson. A 
beruházás önkormányzati for-
rásból valósult meg. […] A 1,2 
méter széles, 780 méter hosz-
szú, kétkörös futópálya (amely 

igény esetén tovább bővíthe-
tő) mellett két �tneszállomást 
is létesítettek. A saját izomerő 
felhasználásával fejlesztő tor-
naeszközök nem tartalmaznak 
mozgó alkatrészeket, kiválasz-
tásuknál törekedtek arra, hogy 
környezetbe illők legyenek. 
[…] A beruházás 34,8 millió 
forintból valósult meg. 

-dal-
2014. szeptember 5., 23. évf. 17. szám
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Ezüstérmes az Atomerőmű 

Új arcot kap a 
tömbbelső 

Megnyit az új 
ellátóközpont 

A második helyen zárta a 
2013/2014-es bajnokságot az 
Atomerőmű SE NB I.-es fér� 
kosárlabdacsapata. […] A felké-
szülési tornákon még nem mu-
zsikált valami fényesen a társa-
ság, de a bajnoki rajt jól sike-
rült. Négy győztes meccs után 
becsúszott egy váratlan �askó 
Zalaegerszegen, azonban utána 
újabb fontos győzelmek követ-

keztek. […] Az alapszakaszban 
tovább menetelt a paksi csapat, 
öt fordulóval a vége előtt Kecs-
keméten is győzni tudott, kar-
nyújtásnyira volt az alapsza-
kasz-győzelem. […] Az alapsza-
kasz során 22 mérkőzést játszott 
a paksi csapat, 18-at megnyert 
és négyszer hagyta el veszte-
sen a pályát. […] A középsza-
kasz felsőházában az első öt csa-

pat a Szolnoki Olaj KK-val kie-
gészülve oda-visszavágó alapon 
játszott egymással. Kaposváron 
és Kecskeméten is nyerni tudtak 
a paksi játékosok, de egy szoros 
meccsen kikaptak Székesfehér-
váron. Az utána következőket 
nyerték Szabóék, így a döntés 
az utolsó két meccsre maradt. 
Szolnokon és Pakson is a Tisza-
partiak bizonyultak jobbnak, 
így a második helyről vágott 
neki az ASE a rájátszásnak. […] 
A Pécsi VSK elleni negyed-
döntőt a lehető leghamarabb 
befejezte a paksi csapat, mi-
után az egyik fél három győ-
zelméig tartó párharcot 3-0-
ra nyerte. […] A döntőben a 
hazai mezőny legerősebb csa-
pata, a Szolnok következett, 
a középszakaszgyőzelemnek 
köszönhetően Tisza-parti pá-
lyaelőnnyel. A döntőt 3-0-ra 
nyerte az Olaj […]. A 2013-as 
bronz után idén ezüstérem ke-
rült a paksi játékosok nyakába.                      

Kovács József
2014. június 20., 23. évf. 12. szám

[…] A 170 milliós beruházás 
a Szedres utcai két épület kö-
rüli területet, a Fenyves utca 
17–23. társasház környezetét 
és a Gesztenyés út 17.-től az 
utca végéig tartó szakaszt érin-
ti. Út- és járdaépítés kezdődik, 
parkolókat alakítanak ki, lo-
csolóhálózatot telepítenek […] 
megújulnak a köztéri világító-
berendezések, padokat helyez-
nek ki és zöldfelület-rendezés 
is zajlik majd.          Faller Gábor

2014. július 4., 23. évf. 13. szám

Szeptember elsejével meg-
kezdte működését Paks új, 
nappali ellátást nyújtó köz-
pontja. A felújított Kereszt 
utcai épületben az idősek 
klubja mellett látás- és hal-
lássérültek, mozgásszervi be-
tegséggel élők, valamint ér-
telmi sérültek számára bizto-
sítanak tartalmas és hasznos 
szabadidőeltöltési lehetősé-
get. A Paks Kistérségi Szo-
ciális Központ Kereszt utcai 
intézményegységében 24 fo-
gyatékkal élő és 20 idősko-
rú számára nyújtható nappa-
li ellátás. […] Az idősek és fo-
gyatékosok napközije bruttó 
százmillió forintból készült 
el. Ehhez az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. által alapí-
tott Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány húsz-
millió forintos pályázati tá-
mogatást nyújtott. 

-dal-        
2014. szeptember 5., 23. évf. 17. szám

A műszaki átadással befejeződött a Haladás utcai záportározó építése, hamarosan elkezdődik az 
utca burkolatának felújítása. A 2500 köbméteres záportározó határidőre elkészült, a mintegy 40 mil-
lió forintos beruházás keretében három új kandeláber is került a területre, valamint gázvezeték- és 
légkábelkiváltás is történt. Az utca burkolata is megújul hamarosan, a tervek szerint június második 
felében indul el a kivitelezés.                                                                                                                                   

  2014. június 6., 23. évf. 11. szám

 Paksi Hírnök, 2022. július 8. n 15



Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Fejezetek a zsidó hitközség történetéből 1. rész
Az ország egyik legrégebbi zsidó 
múltra visszatekintő városa Paks, 
ahol száz évvel ezelőtt a lakosság 
egytizede még zsidó volt; több zsi-
nagóga, imaház is működött a te-
lepülésen, volt héber betűs nyom-
da, az itteni jesiva pedig az egyik 
leghíresebb és legtovább fennálló 
volt az országban. 1840-ben 615 
fő tartozott a hitközség köteléké-
be, 1880-ban pedig már 1404 zsi-
dó élt a városban, mely az összla-
kosság 12,7 százaléka volt. A köz-
ség első rabbijait név szerint csak 
a hivatalos összeírásokból ismer-
jük: Márkus Dávid 1735, Beer Sa-
lamon 1746. Aztán 1760-tól már 
olyan rabbik álltak a község élén, 
akiknek a nevét a zsidó vallási 
irodalom is őrzi. A régi zsidó te-
metőt ma már nem találjuk, be-
épült, egykor a zsinagógához kö-
zeli dombon, az Ida, a Kossuth 
Lajos és a Kereszt utcák által ha-
tárolt háromszögben volt. A ké-
sőbbi zsidó temetőt mára körül-
nőtte az urbanizáció, bejárata az 
Imre utcában van. Nem köny-
nyű észrevenni, hiszen kívülről 
ugyanolyan kapubejárónak lát-
szik, mint bármelyik lakóházé. 
Valószínűleg ezért fújták rá fehér 
festékszóróval az idelátogató za-
rándokok héber betűkkel a zsidó 
temetők rövidítését, és Paks ne-
vét. Egy viszonylag szűk téglafal-
lal szegélyezett út végén a ravata-
lozó található. Innen kiszélesedik 
a spektrum, és a szinte végelátha-
tatlannak tűnő sírkőrengeteg el-
veszik a zöld pázsitszőnyegben. 
Nagyjából a temető közepén, a 
fal mellett fekszik a Tóra kiválósá-
gainak paksi sora, nagy rabbik és 
családtagjaik sírkövei állnak egy-
más mellett. Itt nyugszik Ungár 
Joel rabbi (1802–1885), aki 1840-
ben foglalta el a paksi rabbiszéket, 
és az ő nevéhez kötik a jesiva ala-
pítását, amely negyvenöt éves itte-
ni szolgálata alatt az ortodox zsidó 
hittudományok egyik központja 
lett. A talmudtudomány gyakor-
lati kérdéseiben gyakran kérték 

ki a döntését, véleményét. Ami-
kor Ungár Joel 1886-ban meg-
halt, a hitközség vejét, Eliezer 
Sussmann Szófer rabbit (1828–
1902), a híres hitszónokot válasz-
totta utódjául. Megbecsült Tóra-
tudós volt, híres, máig tanulmá-
nyozott könyve a Jalkut Eliezer. 
Korábban Kiskunhalason volt 
rabbi, bevonulásakor 1886 nya-
rán zászlós-lovas felvonulást tar-
tottak. 

Eliezer Sussmann Szófer rab-
bi tizennyolc évig szolgált Pak-
son. Ahogy sírján áll: meghalt 
a szent nap reggelén. A Jom-
kipur előestéjén elhunyt hí-
res talmudtudósnak november-
re már meg is volt az utódja. Fiát, 

Szófer Józsefet (1861-1918), a 
derecskei rabbit választották meg 
paksi pappá, aki atyja nyomdo-
kain haladva maga is többköte-
tes, értékes, agadikus munkával 
gazdagította a héber irodalmat. 
Érdekes, hogy a derecskei rab-
bi utódjául ugyancsak az elhunyt 
másik nagynevű talmudtudós 
�át, Szófer Sámuel Benjámint vá-
lasztották. Ezzel az új rabbival a 
Szófer-családból tizenkét rabbi 
került ki. Szófer Sussmann főrab-
bi életútját még a neológok heti-
lapja, az Egyenlőség is elismerően 
méltatta: 

Szófer József Tóra-kommen-
tárjait stílszerűen öt kötet-
ben jelentette meg Jalkut 
Szófer (Paks,1894-1903) cí-
men. Őt tizenhat évi műkö-
dés után, 56 éves korában érte 
a halál. A temetésen más val-
lásúak is nagy számban vet-
tek részt, megjelentek a városi 
hatóságok küldöttségei és ta-
nítványai nagy serege. Vallás-
felekezet nélkül minden üzlet 
zárva volt e napon. (Egyenlő-
ség, 1918.06.15.,12.o.) A teme-
tés után, az 1918 nyarán össze-
ült hitközségi gyűlésen elhatá-
rozták, hogy utódjául öccsét, 
Szófer Simont (1866-1930), a 
szendrői rabbit választják meg 
Paksra. Tudásában ő sem ma-
radt el nagynevű elődeitől, 
első ismereteit az atyjától szív-
ta magába, aztán megfordult a 
huszti rabbinál, majd a pozso-
nyi jesivában folytatta tanulmá-
nyait. A paksi temetőben nyug-
vó „nagyok” sorát már nem 
folytathatta Altmann Simon 
(1894–1944), aki apósa, Szófer 
Simon 1930-as halála után ke-
rült Paksra korábbi működési 
helyéről, Szendrőről. Altmann 
rabbi a leginkább embert pró-
báló időkben próbálta szár-
nyai alá venni a paksi közössé-
get, de 1944-ben deportált hí-
veivel együtt mártírhalált halt 
Auschwitzban. A vészkorszak 
után egyedülálló munkát vég-
zett Moskovics Bernát (1897–
1990) egykori makói kereske-
dő, aki 1947. július 20-án lett 
rabbi Pakson. Kinevezési do-
kumentuma, mely munkakö-
ri leírását és javadalmazásának 
részleteit tartalmazta, valószí-
nűleg az utolsó hagyományos 
ortodox rabbikinevezés volt 
Magyarországon. A jesivában 
50-60 pesti �ú tanult zárt kö-
zösségben, és egészen 1956-ig 
működött ez a hittudományi is-
kola. (Folytatjuk!)

dr. Hanol János 

Fotó: rabbi sírok a paksi zsidó temetőben/magánarchívum

„Amerre az impozáns menet 
elhaladt, a hívek falai szőnye-
gekkel díszítve és az ablakok 
kivilágítva voltak. A temp-
lom előtti nagy tér kicsiny volt 
a nézőknek és a mellékutczák 
is megteltek kíváncsiakkal. 
Alig tudtunk a kocsikról le-
szállani és csak nagy szoron-
gatások közt juthattunk az 
e czélra gyönyörűen díszí-
tett templomba.” (Egyenlőség, 
1886.06.13., 4.o.) 

„A tartalmas, nagy tudású és 
szent életű fér�ú halála min-
ket is megrendített, noha nem 
egy hajóban eveztünk. Ő szi-
gorúan konzervatív volt, s nem 
tudott a modern zsidóság-
gal rokonszenvezni. Ez azon-
ban csöppet sem rontja le azt 
a becsülést, melyet a megbol-
dogult munkás életével, irodal-
mi érdemeivel a haladó zsidó-
ság körében is keltett. Író- és 
rabbicsaládból származott, s 
ezt a két hivatást saját ivadéka-
ira is átszármaztatta.” (Egyen-
lőség, 1902.10.19., 11.o.)
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Fotó: Atomenergetikai Múzeum/archív

Az 1990. május 23-ai országgyűlési vá-
lasztások utáni rendszerváltást követően 
az országos politikai és gazdasági válto-
zások 1991-re váltak érzékelhetővé a Pak-
si Atomerőmű Vállalat életében. A vállalat 
1991. december 31-én átalakult részvény-
társasággá, a dolgozókból munkavállalók 
lettek. Az átalakulás változásokat eredmé-
nyezett a vállalati-társasági ünnepek ese-
tében is.
A nagy ünnepségek közül kiemelkedett 
– többek között – a 4. blokk üzemi géppé 
nyilvánításának (1987. október 30.) napja, 
amely azt fémjelezte, hogy a hazai atom-
erőmű-építési program első szakasza le-
zárult. Nagy vállalati esemény volt a há-
romszor elnyert Kiváló Vállalat cím meg-
szerzése, amelyet az Ipari Minisztérium 
alapított. A harmadik Kiváló Vállalat ki-
tüntetést 1987-ben vehette át Pónya József 
vezérigazgató.  
A részvénytársaság első nagy ünnepsé-
gét az 1. blokk párhuzamos kapcsolásának 
10. évfordulóján, valamint az 50 évvel az-
előtt, 1942. december 2-án, Chicagóban, 
az urán-gra�t máglyában életre keltett 
első láncreakcióra emlékezve rendezték 
meg. Az ünnepi nagygyűlés 1992. decem-
ber 4-én volt a Városi Művelődési Köz-
pontban, ahol sajtótájékoztatót tartottak, 
illetve a közben életre hívott Üzemtörté-
neti Gyűjtemény tárgyi és képi anyagát is 
bemutatták. Az évforduló tiszteletére em-
lékérem készült bronz, ezüst és arany vál-
tozatban, amelyeket Fritz Mihály szege-

di szobrász tervezett, és a szintén szege-
di Szabó Géza ötvös kivitelezett. Az ezüst 
változatot minden dolgozó megkapta, aki-
nek 1992-ben legalább 10 éves munkavi-
szonya volt az atomerőműben. Az 1992-
es Évkönyvben megörökítették az 1341 ki-
tüntetett dolgozó nevét.
Az évfordulóra könyvet is kiadott a me-
nedzsment 10 éves a Paksi Atomerőmű 
címmel, ami nem pontosan tükrözi a 
könyv tartalmát, ugyanis rövid összefog-
lalást ad az atomerőmű építéséről is. Sza-
bó József a könyv bevezetőjében azt írta, 
hogy egy sok évig tartó tervező, építő, sze-
relő és üzemeltető munka rövid összefog-
lalása, megállás és számvetés annak kap-
csán, hogy tíz éve termel villamos energiát 
az első atomerőművi blokk Magyarorszá-
gon. A kemény borítású könyvet Bécsben 
nyomtatták ki 2500 példányban, és min-
den dolgozónak személyesen nyújtot-

ta át az osztály- vagy a főosztályvezetője. 
Ihárosi Ibolya, a megyei lap munkatársa 
megjegyezte, hogy egyes vélemények sze-
rint igen �gyelmetlen lehetett a „szerkesz-
tő”, ha a tíz év történetéről szóló könyvben 
egyszer véletlenül, mégis benne maradt a 
volt vezérigazgató neve. A hivatalos ün-
nepségen ugyanis el sem hangzott.
Végül emlékezzünk meg az emlékérem 
hátlapján lévő Szilárd Leóról, akinek fon-
tos szerepe volt az atomenergia békés cé-
lokra történő alkalmazásában. Szilárd Leó 
rábeszélésére Albert Einstein levelet kül-
dött Rooseveltnek 1939-ben, amelyet Szi-
lárd Leó fogalmazott meg. A levél felhív-
ja az elnök �gyelmét az atombomba gyár-
tásának lehetőségére, amelyben a németek 
már jelentős előrehaladást értek el. Ám az 
atombomba építésénél is fontosabb ered-
mény született 1942. december 2-án, 
ugyanis Enrico Fermi vezetésével a chi-
cagói egyetem stadionjának lelátója alatt 
beindult az első szabályozott láncreakció, 
az atommáglyát Szilárd Leó ötlete alapján 
Enrico Fermi vezetésével Walter Zinn épí-
tette meg. A sikerről Arthur Compton ér-
tesítette Rooseveltet az alábbi szöveggel: 
„Az olasz kormányos most kötött ki az Új 
Világban. A bennszülöttek barátságosan 
fogadták”. A 15 óra 30 perckor elindított 
szabályozott láncreakcióval elkezdődött 
az atomkor. Az 50. évfordulóról Chicagó-
ban is megemlékeztek, a rendezvényen a 
paksi atomerőmű is képviseltette magát.                           

Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

 Paksi Hírnök, 2022. július 8. n 17



Jubilált a fesztivál

Múzeumok éjszakája – lussoniumi piknik

Fergeteges hangulat és telt ház 
volt a tizedik alkalommal meg-
rendezett Kávé-, bor- és pálinka-
fesztiválon. A program helyszí-
ne változatlanul a Sárgödör tér 
volt, amelynek befogadóképessé-
ge ugyan véges, de itt tudják biz-
tosítani a fesztivált sajátossá tevő 
légkört, élményt. A retro partyn 
színpadra lépett Korda György 
és Balázs Klári, a Groovehouse, 
a Unique, az Animal Cannibals, 
Josh és Betti, az Ámokfutók, 
Csordás Tibi, Krisz Rudi, Erős 
vs Spigiboy és BanDJ. A zenei él-

mény mellé ezúttal is kínáltak �-
nom falatokat, így kenyérlán-
gost, Lacipecsenyét és kürtős ka-
lácsot, valamint remek italokat, 
paksi borok, a kistérség pálinkái 
szerepeltek a kínálatban, és Jäger-
teraszt is nyitottak. Kovács Kris-
tóf, a szervező KBP Produkció 
vezetője azt mondta, úgy tervez-
ték, hogy a jegyelővétel mellett le-
gyen lehetősége a közönségnek a 
helyszínen is belépőt váltani, erre 
ötszáz darabot megtartottak, de 
ezek is gyorsan elkeltek.

-kgy-

Népszerű volt az I. Múzeumi Piknik, amit 
Lussonium római kori romkertben rendez-
tek, a Múzeumok Éjszakája országos program 
keretében. Az eseményt a Paksi Városi Múze-
um és az Atomenergetikai Múzeum közösen 
szervezte. A dunakömlődi erődhöz busszal, 
térítésmentesen szállították az érdeklődőket. 
Aquincumi légiósok katonai felvonulása is szí-

nesítette a múzeumi pikniket, ami Enyedi Ber-
nadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője 
szerint nagy sikerrel zajlott, beváltva a hozzá 
fűzött reményeiket. Az Atomenergetikai Mú-
zeum programjai jól illeszkedtek a rendezvény 
témájához, a helyszínhez, ami a két népsze-
rű �zikus, Härtlein Károly és Krizsán Árpád, 
azaz az „ókorszaki szakik” bemutatója is mu-

tatott. Az Atomenergetikai Múzeum csapatá-
val érkezett a programra Vincze Bálint termé-
szetfotós is, aki a környék élővilágával ismer-
tette meg a gyerekeket. Kitelepült történelmi, 
római kori témájú könyvekkel a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtár, kézműves foglalkozá-
sokkal a Paksi Képtár, és az arcfestést is kipró-
bálhatták a gyerekek. A Paksi Városi Múzeum 
sátraiban ízelítőt kaphattak a régészetről, ása-
tást végezhettek, és nyakláncot festhettek. Tíz 
állomáshelyen gyűjthettek pecséteket az elvég-
zett feladatokért cserébe a gyerekek, családok, 
jutalmuk pedig múzeumi ajándékcsomag 
volt. A rendezényen népszerűnek bizonyul-
tak a Kackiás vándorjátszótér környezetbarát 
játékai is. Az erőd mögött hosszú sorban álltak 
a sátrak, a romkertben félóránként tárlatveze-
tést tartottak a régészek. Dr. Váradyné Péter� 
Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgató-
ja azt mondta, reméli, hogy ez a rendezvény 
bizonyítja, mennyi mindenre ad lehetőséget 
Lussonium és környéke. Az esti órákba nyú-
ló I. Múzeumi Pikniket a Gang Band zenekar 
koncertje zárta.

Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks
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Sport

Sok verseny vár a kajak-kenusokra
Egymást követik a világverse-
nyek a kajak-kenu sportban a 
következő két hónapban. Kiszli 
Vanda, az Atomerőmű SE kaja-
kosa maratoni távon képviseli 
a magyar színeket július 11-12-
én, az alabamai Birmingham-
ben rendezendő világjátéko-
kon. A síkvízi szakágban a ka-
nadai Hamiltonban lesz az ICF 
Felnőtt Gyorsasági és Parakenu 
Világbajnokság augusztus 3-7. 
között. Bő két héttel később az 
ECA Felnőtt és Parakenu Euró-
pa-bajnokságot rendezik Mün-
chenben. Azért, hogy Magyar-
országon is szurkolhassunk a 
paksi sportolókért nemzetközi 
versenyen, Szegedre kell utazni, 
ahol augusztus 31-től szeptem-
ber 4-ig az i�úsági és U23-as vi-
lágbajnokság futamait rendezik. 
A síkvízi versenyeken még kép-
lékeny az indulók névsora, sok 
még a kérdőjel. Bedecs Ferenc, 
az ASE kajak-kenu szakosztá-
lyának vezetője elmondta, hogy 
a versenysport bizottság ülésén 
az a döntés született, hogy Ha-
miltonban a világbajnokságon 
1000 méter párosban Hodován 
Dávid a győri Kis Balázzsal in-
dul egy hajóban. – A szolnoki 
válogatón Pupp Noémi olim- 
piai számban, 500 méteren 
egyesben ötödik lett, párosban 
pedig Medveczky Erikával har-
madik helyen ért célba. A két 
válogató alapján a világbajnok-
ságon induló női négyes tag-
ja lett. Valószínű, hogy Noémi 

indul az Európa-bajnokságon 
1000 méteren és 5000 méteren 
egyesben, ez attól függ, hogy 
időrendben – a szövetségi kapi-
tány még nem kapta meg az Eb 
pontos menetrendjét – melyik 
versenyszám melyik után követ-
kezik. Az Európa-bajnokság és 
a világbajnokság között két hét 
van. Kollár Kristóf tagja lesz az 
500 méteren rajthoz álló kenu 
négyesnek. Két héttel a világbaj-
nokság után, augusztus 18-tól 
21-ig Münchenben lesz az úgy-
nevezett multisport Eb, amibe 
már a kajak-kenu Eb is betago-
zódott. Az Európa-bajnokságon 
elképzelhető, hogy Hodován 
Dávid C2 200 méteren indul-
hat, de ezt még az utánpótlás ka-
pitánynak is jóvá kell hagynia. 
Ugyanis az utánpótlás felkészü-
lési tervben van egy olyan pasz-
szus, hogy aki a világbajnoksá-
gon indul, annak végig ott kell 
lenni az edzőtáborban, ami há-

rom hétig tart, és ebbe a három 
hétbe belelóg a felnőtt Euró-
pa-bajnokság – mondta. Arról 
is tájékoztatott, hogy augusztus 
31-től szeptember 4-ig lesz az 
i�úsági és U23-as világbajnok-
ság Szegeden. Itt belejátszik az, 
hogy ezekre a versenyekre for-
mát kell időzíteni. – Utazni kell, 
versenyezni kell, haza kell jönni, 
visszaállni a munkába. Végül is 
ezt meg lehetne tenni, de nem 
tudni még, hogy mi lesz a dön-
tés. Az U23-as korosztályban 
Hodován Dávid elvileg 1000 
méteren párosban indul, csak-
hogy az eredményt, amivel ki-
harcolta ezt a lehetőséget, nem 
U23-as korosztályú versenyző-
vel érte el, úgyhogy ott van még 
bizonytalanság. Kollár Kristóf 
500 méteren négyes és páros ha-
jóban indulása is biztosnak tű-
nik. A kajakos Vajda Bence a 
válogatón párosban második 
és negyedik lett, majd a váloga-

tó utáni szétlövésen – ahol a két 
válogatón nyerő hajók mérkőz-
nek meg – nyerni tudtak, így ő 
is ott lesz a szegedi U23-as világ-
bajnokságon. Juhász Istvánnak 
és Kertész Grétának még visz-
sza van az i� válogató, ami egy-
ben a serdülő i�úsági és U23-as 
magyar bajnokság lesz Szegeden, 
július utolsó hétvégéjén. Ők még 
esélyesek arra, hogy kiharcolják 
a világbajnoki részvételt – ösz-
szegzett Bedecs Ferenc. Kitért 
arra, hogy újdonságként Szege-
den az U23-as és i�úsági világ-
bajnokságon betét futamot ren-
deznek a gyerekeknek, a magyar 
kupa eredmények alapján. – Az 
U12-es korosztályban az MK4-
es és PC4-es vegyes hajók szá-
mára kiírt verseny egyben kva-
li�káció is volt, számonként ki-
lenc-kilenc egység indulhatott. 
Két paksi résztvevőt is látha-
tunk PC4-ben, rajthoz állhat a 
Magyar Kupán második helyen 
végzett Babarik Levente György, 
Kirschner Dávid, Rózsa Bence, 
Kékesi Brigitta (Baja) összeté-
telű egység, és a kilencedikként 
befutott Bálint Noémi, Huszár 
Szonja (KK Akadémia), Galó 
Árpád, Kovács Roland (ASE) al-
kotta hajó – mondta a szakosz-
tályvezető. Hozzátette, hogy a 
következő hetekben edzőtábor-
ból edzőtáborba mennek a vá-
logatottakkal, először Szegeden, 
aztán Fadd-Domboriban, majd 
újra Szegeden készülnek.

Kovács József

Fotó: magánarchívum

 Paksi Hírnök, 2022. július 8. n 19



J.
CAMERON

FILMJE

LITERA-
TÚRA

TAGADÓ
SZÓ

VICCES
ANYÓS NÉMET

AUTÓJEL
SEREG SZINT

JÁTSZIK

KETTŐS
TŐRZSŰ

HAJÓ
TABULA ...

OG-...

MOROG

SÓS
RUDACSKA

NULLA

GÖRÖG
BETŰ

ZAMAT

PARÁNY

KOMBÁJN

AMERIKAI
SZABVÁNY

TÖRÖK
SZULTÁN
ERŐ EGY-

SÉGE VOLT

TE ÉS Ő

NŐI NÉV

SPORT-
MÁRKA

VETERÁN
SP. FOCISTA

JOGSZERŰ

TANTÁRGY
DIÁK 

SZÓVAL

TÖRÖK
PÁLINKA

MÉG
LEJJEBB
LÉTRE-
HOZÓ

OSZMÁN
TISZT

CSERMELY

MÁLTAI
AUTÓJEL

FUT

HUMORISTA
(JÓZSEF)

HOLD
LATINUL

KONKÁV

CÉLT MEG-
VALÓSÍT

IDŐMÉRŐ

NŐI NÉV

PIROS
NÉMETÜL

CSÜNG

ZALAI
HELYSÉG

NEKITÁMAD

A GARAT 
RÉSZE

OMSZK
FOLYÓJA

SÚLYPÁT

CIMBORA

IDUS ELŐTTI
9. NAP
AZ UNA
M.VIZE

MÉTER

LAKÓ-
ÉPÜLET

ITTAS

KISS ...
KATE

ZSIRKŐ

TARTÓ
EME

KELVIN

BORFAJTA

ÜRES
HAS!

ŐRE AZ 
EUNUCH

ANNO
ÜRÜGY

TOKAJ
KINCSE

ÉGTÁJ
RÖVIDEN

VÖRÖS-
MARTY
VERSE

MADÁCH
ÁLNEVE

FÉLÁR!

ÍR
SZERVEZET

LÁM

CICKA-
FARK!

1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Mi a TelePaks Médiacentrum nyári hír-
műsorának címe? A  megfejtéseket jú-
lius 15-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 já-
tékunk nyertese:  Sipos György Attila

Fotó: Szép Zsóka/archív




