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Döntés után

Itt a parlagfűszezon

Változott a panel- és téglalaká-
sok energiamegtakarítást ered-
ményező beruházásainak ön-
kormányzati támogatására kiírt 
pályázata. Lakossági észrevé-
telek alapján rendkívüli ülésén 
úgy döntött a város képviselő-
testülete, hogy a támogatható 
célok közé kerüljön be a tetőszi-
getelés a társasházak esetében a 

lakóépület nyílászáróinak 90%-
os cseréje nélkül is. Pontosítot-
ták a kiírást azzal, hogy a koráb-
ban nyertes pályázat segítségével 
felújított épületek a pályázat be-
nyújtását követő 15 évben nem 
vehetnek részt a pályázaton. A 
módosítások miatt a benyújtás 
idejét is megváltoztatták: az új 
időpont 2013. július 15.

A rendkívüli testületi ülés na-
pirendjén szerepelt még több 
rendelet és szabályzat módosí-
tása, megemelték az egyre több 
feladatot ellátó Paksi Ipari Park 
Kft. törzstőkéjét 250 millió fo-
rinttal, és elfogadták a helyi 
esélyegyenlőségi programot.
Dr. Hajdók Károly, a IV. felnőtt 
körzet háziorvosának praxisjoga  
nyugdíjba vonulása miatt július 
31-én megszűnik. A testület ha-
tározatában támogatta, hogy az 
önkormányzat ellátási szerződést 
kössön dr. Farkas Éva  Edinával, 
aki a Meduce Orvosi és Szolgál-
tató Kft. keretében vállalkozó or-
vosként látja majd el a körzetet. 

Mivel a parlagfű legintenzívebb 
növekedési időszaka a július, a 
virágpor a legnagyobb tömegben 
e hónap végén és augusztusban 
szóródik. Ezért az ingatlantulaj-
donosoknak a parlagfű elleni vé-
dekezést június 30-ig végre kellett 
hajtaniuk, fogalmaz a polgármes-
teri hivatal hirdetménye. Június 
30-át követően is folyamatosan 
védekezni kell az allergén pollen 
levegőbe kerülése ellen. Ennek 

legegyszerűbb módja a havi 2-3 
alkalommal történő kaszálás.
A parlagfű elleni védekezés kö-
telező, hívja fel a figyelmet a 
közlemény, az esetleges kény-
szerkaszálások költségét a terü-
let tulajdonosának kell megtérí-
tenie. Emellett növényvédelmi 
bírság is kiszabható a parlagfüves 
föld gazdájára 15 ezer és 15 mil-
lió forint között. Mindkét összeg 
adó módjára behajtható.

A megyei kormányhivatal jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő osztálya Pakson is tart 
ügyfélfogadást. Ennek most közölt időpontjai a következők: július 9., július 23., augusztus 6., szeptem-
ber 3., szeptember 17. Minden alkalommal 9-12 óráig. A helyszín a munkaügyi kirendeltség épületének 
első emeleti irodája. (Dózsa Gy. u. 62.)

Újabb intézmények kapták meg nevükben a paksi jelzőt. 
Az új elnevezések: Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium, 
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
um, Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Paksi Pedagógiai 
Szakszolgálat és Egységes Módszertani Intézmény. A művészeti 
iskola új neve Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola lett.

Nyitva tartás,
nyári leállás
A Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont augusztus 1-15-ig karban-
tartás és nagytakarítás miatt zárva 
tart. Az intézmény könyvtárában 
egész augusztusban szünetel a 
kölcsönzés. A Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár július 1-től 
augusztus 12-ig festés, nagytaka-
rítás és leltározás miatt zárva tart. 
A Dunakömlődi Faluház nyári 
leállása július 22-től augusztus 
9-ig tart. Egy június 27-én kelt ha-
tározat értelmében megváltozott 
a dunakömlődi posta nyitva tar-
tása. Eszerint hétfőtől péntekig, 
9.30-tól 14.45-ig kínálja szolgálta-
tásait a településrészi posta.
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Sokéves terv válik valóra
A július 20-i műszaki átadás-
sal befejeződik a paksi gyó-
gyászati központ építése. A 
belsőépítészeti munkák végé-
hez értek, a gépészeti rend-
szer kialakítása is hamarosan 
elkészül. A létesítményben az 
építtetővel, a kivitelezővel, a 
tervezővel, a beruházóval és 
az atomerőmű vezérigazgató-
jával beszélgettünk. 

– A paksiak büszkék lehetnek 
a gyógyfürdőre – mondta el 
Hamvas István (bal oldali ké-
pünkön), miután megtekintette 
a létesítményt. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazga-

tója szerint nagyon becsülendő 
és jó gazdálkodási politikára 
vall, hogy az önkormányzat az 
alapinfrastuktúra fejlesztésén 
túl az egészségügyi ellátórend-
szer korszerűsítésére is nagy 
hangsúlyt fektet. Az erőmű 
számára mindig is fontos volt, 
hogy dolgozói olyan környe-
zetben éljenek, ahol biztosított 
számukra a nyugalom, a stabil 
háttér, az az élettér, ahol a mun-
kán kívüli időszakokat eltöltik, 
és elengedhetetlen, hogy az eh-
hez szükséges egészség megle-
gyen. Az atomerőműnek több 
évtizede szerződéses kapcsolata 
van több egészségügyi szolgál-
tatóval. A paksi gyógyfürdővel 
egy újabb  intézménnyel bővül-
het a kör, tette hozzá Hamvas 
István, aki Hajdú János polgár-
mester meghívására tájékozó-
dott a gyógyászati központban. 
A fürdő megépítése hosszú évek 
óta ott sorakozott a város beru-
házási tervei között, idézte fel a 
kezdeteket Paks polgármestere. 
Az első tervek több mint tíz éve 
készültek el: 2001-ben a szakor-

vosi rendelőintézet építésekor.  
Az első kutat még korábban fú-
ratta a város, olyan régen, hogy 
amikor 2009-ben ismét terítékre 
került a beruházás megvalósítá-
sa, újat kellett fúratni, 50 Celsi-
us fokos, magas ásványianyag-
tartalmú termálvizet hoztak 
akkor felszínre. Megtörténtek 
a fürdetési próbák és a gyógy-
vízzé minősítés. Gyors döntés 
és előkészítés után elindult a 
gyógyászati központ építése, 
az alapkőletételt 2012 januárjá-
ban tartották. Nagyon igényes 
létesítmény készült el, dicséret 
illeti a tervezőt és a kivitelezőt 
is, értékelte a beruházást Hajdú 
János. 
A látogatókat Klenk Csaba (jobb 
oldali képünkön), a gyógyászati 
központ tervezője kalauzolta a 
létesítményben. Mint elmesélte, 
több hazai gyógyfürdőt meg-
látogattak a tervezési munka 
indulása előtt, céljuk a tapasz-
talatokat figyelembe véve egy 
egyedi fürdő megépítése volt. 
Több különleges építészeti meg-
oldás is mutatja: a cél megvaló-

sult. A bejáratnál lebegőlépcső 
vezet az emeleti rendelőkhöz, 
a medencetér felett különle-
ges álmennyezet készült és egy 
impozáns növényfal díszíti az 
uszodát. Ezek mind azt szolgál-
ják, hogy hangulatában is nem 
mindennapi létesítmény fogadja 
a gyógyulni vágyókat és a für-
dőzőket. Nemcsak az épített tér 
megálmodása várt feladatként 
Klenk Csabára és Kern Andre-
ára, generáltervezőként az épít-
kezés teljes folyamatát végigkö-
vették, tíz szakágban közel húsz 
tervező munkájának köszönhe-
tő a paksi gyógyfürdő.

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
A 3300 négyzetméteres, 1,3 
milliárd forintból megvaló-
sított fürdő építője a Strabag 
MML Kft. nem először dolgo-
zik Pakson, a művészeti iskola 
és a szakorvosi rendelőintézet 
is a cég kivitelezésében  ké-
szült el. – Jól előkészített prog-
ramokat valósíthattunk meg 
mindhárom beruházás során 
– mondta el Bőhm Tibor igaz-
gató, aki szerint – mivel nincs 
két egyforma gyógyászati köz-
pont és két egyforma termálvíz 
– egy balneológiai intézet meg-
építése igen speciális feladat. A 
gyógyfürdőben nincs olyan be-
rendezés, amely bármilyen egy-
szerűbb épületnél előfordulhat, 
a bútorzat lakossági forgalom-
ban nem kapható. Hosszú távú 
gondolkodásra vall, hogy csupa 
nagy értékű, igényes, egyszerű-
en, jól üzemeltethető anyag van 
beépítve – tette hozzá Bőhm Ti-
bor. Az igazgató azt is elmond-
ta, hogy rendkívüli kihívás volt 
számukra az építkezés alatt a 90 
százalékos állapotban lévő ház-
nál a technológiaváltás, melyről 
2012 végén született döntés. 
Az eredetileg elgondolt töltő-
ürítő módszer helyett vízfor-
gatásos technológia épült ki a 

gyógyfürdőben. A lehetőség 
időközben jött, hiszen csak az 
engedélyezési és a tervezési fázis 
után fogadott el a környezet-
védelmi hatóság egy-két olyan 
létesítményt az országban, ahol 
ezt a rendszert alkalmazzák 
gyógyvizes fürdőkben. Az át-
alakítás, bár az átadási határidő 
csúszását okozta, egy sor olyan 
előnyt hozott a házba, ami a 
használhatóságát, az értékét és 
az üzemeltethetőségét nagy-
mértékben javítja – ecsetelte a 
változtatás előnyeit dr. Sztruhár 
Sándor. A beruházó Paksi Ipari 
Park Kft. ügyvezetője elmondta: 
ekképp háromszor annyi für-
dőzőt tudnak egy időben been-
gedni, sokkal kevesebb gyógyvíz 
felhasználásával, emellett sokkal 
nagyobb biztonságot garantál-
hatnak a fürdőzők számára, hi-
szen állandó kontroll alatt lesz 
a víz baktériumfertőzöttsége, a 
folyamatos vízutánpótlásnak és 
az alkalmazott aktív oxigénes 
eljárásnak köszönhetően. Dr. 
Sztruhár Sándortól megtudtuk 
azt is, hogy a munkálatok jú-
lius végére fejeződnek be. Ezt 
követően elindul a működés-
hez szükséges engedélyek be-
szerzése, majd a próbaüzem. A 
fogadható fürdőzők számának 

megemelkedésével az öltöző-
számokat is módosítani kellett 
az építkezés alatt, az eredetileg 
tervezett dupláját alakították ki 
a földszinten. Az emeleti szak-
orvosi rendelők mellett öt masz-
százshelyiség, négy iszapkezelő, 
kádas kezelők, egy csoportos és 
két egyéni gyógytornaszoba biz-
tosítja a hátteret a gyógyászati 
kezelések számára.
Az épület buszpályaudvar felőli 
részében szakrendelések fog-
nak működni, a fizikoterápia, 
a gyógytorna, a reumatológia, 
az urológia és az ortopédia 
költözik a szárnyba. Az átcso-
portosításnak köszönhetően a 
tüdőgondozó átkerül a szak-
orvosi rendelőintézetbe, ahol 
újabb átszervezésekkel szeretnék 
tovább ésszerűsíteni az ellátást, és 
növelni a költséghatékonyságot, 
tájékoztatott dr. Bodnár Imre, a 
Városi Rendelőintézet igazgató 
főorvosa. A gyógyfürdői keze-
lések egy része a nagyközönség 
számára is igénybe vehető lesz, a 
medencékben élményelemek is 
szolgálják a fürdőzőket. Lesznek 
szolgáltatások, melyek csak szak-
orvosi beutalóval működnek: a 
fizikoterápiás kezelések mellett 
kádfürdős és iszappakolásos ke-
zelést, valamint négyféle eljárást 

tartalmazó komplex kezelést is 
igénybe vehetnek a betegek – 
mondta a főorvos. Hozzátette: 
a 14 ezer mg/liter ásványianyag-
tartalmú gyógyvíz elsősorban 
mozgásszervi és krónikus ízületi 
gyulladásban szenvedő betegek 
gyógyításában alkalmazható, de 
hasznos lehet bizonyos urológi-
ai és nőgyógyászati gyulladásos 
megbetegedések esetén, emel-
lett valamelyest javíthat a pik-
kelysömörös betegek tünetein. 
– A gyógyászati központ önál-
ló gazdálkodású városi intéz-
ményként működik majd. A 
látogatók csak gyógyító progra-
mokat és kezeléseket vehetnek 
igénybe, nem fitnesz-wellness 
szolgáltatásokat. Nem véletle-
nül kapcsoltuk üzemeltetési és 
orvosszakmai szempontból a 
rendelőintézethez a létesítményt 
– hangsúlyozta tájékoztatójában 
Hajdú János polgármester, aki 
biztos abban, hogy kihasznált 
lesz a létesítmény, hiszen na-
ponta akár ezer fürdőző hasz-
nálhatja a medencéket, és ab-
ban is bízik, hogy mihamarabb, 
legkésőbb az év végétől minden 
érdeklődő paksi és környékben 
élő polgár megbizonyosodhat a 
paksi termálvíz hatékonyságá-
ról.                             Dallos Szilvia
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Böcz Zoltánné kapta a Pongrácz-díjat 

Mezőföldvíz: újabb lépés  
a regionális szolgáltatóvá válás felé
Július 1-jétől 44 településen szol-
gáltat, 57 víziközműrendszert 
működtet a Mezőföld Regionális 
Víziközmű (Mezőföldvíz) Kft. 
48 önkormányzat tulajdonában 
van, 210 embert foglalkoztat, a 
munkát öt főmérnökség koor-
dinálja: Pécsváradon, Bonyhá-
don, Pakson, Dunaföldváron és 
Százhalombattán. Az idén két-, 
jövőre közel hárommilliárdos 
árbevételre számít. A fogyasztási 
egyenérték 124.900 volt akkor, 
amikor május 31-ig a szolgálta-
tási engedélykérelmet benyúj-
tották. – Utóbbival nagy lépést 
tettünk annak érdekében, hogy 
regionális szolgáltatóvá váljunk 
– fogalmazott Csapó Sándor 
ügyvezető. Azt is elmondta, hogy 

integrációs tervükben 2016 vé-
géig 160 ezret jelöltek meg. A 
mostani akkreditáció feltétele a 
100 ezer fogyasztási egyenérték 
volt. Míg tavaly még 400 szolgál-
tató működött, május 31-én már 
csak 84-en kértek engedélyt. Ez 
még duplája a kormányzati cél-
nak. Csapó Sándor elismerve azt, 
hogy egyre nagyobb a „harc” a 
piacon, reális célkitűzésnek tart-
ja, hogy a Paksi Vízmű Kft. bázi-
sán alakult cég elérje a szükséges 
számot. Több környékbeli telepü-
lés nyilatkozott már arról, hogy a 
Mezőföldvíz Kft.-vel szerződik, 
ha jelenlegi partnere a szolgálta-
tást nem folytatja. A Mezőföldvíz 
tehát tovább bővülhet az erede-
tileg elhatározott M6-os logisz-

tikai tengelyt alapul véve. Az 
eddig elvégzettekről Csapó Sán-
dor azt mondja, óriási munka 
volt. Levegőhöz jutni azonban 
nincs idő. Az utóbbi hetekben 
csúcsosodtak azok a teendők is, 
amelyek az egykori Paksi Vízmű 
feladatkörébe tartoztak, s most, 
hogy az integráció zajlik, sem 
szenvedhetnek hiányt. Ilyen volt 
a strandindítás június 1-jén. A 
létesítményre most több pénzt és 
figyelmet fordítottak, hogy jobb 
szintre hozzák minden tekintet-
ben.  Igaz ez a használhatóságra, 
komfortra, esztétikára. Csapó 
Sándor szerint annak ellenére, 
hogy a megyében több fürdő is 
megnyílt, még mindig őrzik ver-
senyelőnyüket. – A paksi strand 

még mindig a legolcsóbb, a napi-
jegy itt 800 forint – hangsúlyoz-
ta. Az idei év újdonsága, hogy 
áttértek a karszalag használatára. 
Az viszont már a korábbi évekre 
is igaz volt, hogy sok rendezvény 
helyszínéül szolgál a strand. Itt 
bővülés és új rendezvények meg-
honosodása várható. Magáról 
a létesítményről Csapó Sándor 
azt mondta, még egy-két évig 
fenntartható ebben a formában, 
de öt éven belül komolyabb re-
konstrukcióra, fő berendezések 
cseréjére lesz szükség. A szezon 
esős napokkal, strandolók nélkül 
indult, azután megérkezett a ká-
nikula, s vele együtt az is, hogy a 
látogatottság csúcsokat döntött.                

Vida T.

A születés a legszebb pilla-
nat, mondja Böcz Zoltánné, 
a Városi Rendelőintézet szak-
asszisztense, a Pongrácz Sán-
dor-díj idei kitüntetettje. Az 
elismerést 1999-ben alapította 
az önkormányzat az egészség-
ügyben dolgozók elismerésé-
re és minden esztendőben a 
Semmelweis-nap alkalmából 
rendezett városi ünnepségen 
adják át, amelynek helyszíne ez 
alkalommal az Erzsébet Nagy 
Szálloda volt. 

– Cila volt az én jobbik felem. 
Tette a dolgát, csendes, vissza-
húzódó volt, a háttérben pedig 
mindig fáradhatatlan. Olyan, aki 
munkáját nagy elhivatottsággal, 
szorgalommal végezte – Böcz 
Zoltánnéról mindezt egyik kol-
léganője mondta, akivel harminc 
évig dolgozott együtt. A díjazott 
méltatása a kollégák véleménye 
mellett megjelenítette életpályá-
ját is. Böcz Zoltánné 1974-ben 
Szekszárdon általános asszisz-
tens és csecsemőgondozó, majd 

1976-ban szülésznő, 1987-ben 
pedig üzemi ápoló képesítést 
szerzett. Pályáját a paksi Járási 
Szülőotthonban 1974-ben kezd-
te Csók doktor úr szárnyai alatt. 
A szülőotthon 1978-as bezárása 
után az üzemegészségügy te-
rületén helyezkedett el, 1984-ig 
az EGESZ Paksnál, egy évet az 
atomerőműben, majd ötöt a 
konzervgyárban dolgozott asz-
szisztensként. A néhányéves kité-
rőt követően kollégái és felettesei 
visszacsalogatták, így 1990-től a 
városi rendelőintézetben dolgo-
zott a nőgyógyászati szakrende-
lés asszisztenseként. Munkáját 
mindig magas színvonalon vé-
gezte, a betegek a szakmai segít-
ségen túl lelki támogatást is kap-
tak tőle. Kollégái is bizalommal 
fordulhattak hozzá egészségügyi 
kérdésekben és magánügyben 
egyaránt. 
Böcz Zoltánné azt mondja, a 
véletlennek köszönhetően vá-
lasztotta az egészségügyet. Első 
munkahelyén olyan munkatársai 
és vezetői voltak, akik között jól 
érezte magát, akik körében meg-

szerette ezt a pályát. Szerencsés-
nek érzi magát, hogy bárhova 
vitte útja, mindenhol jó közös-
ségben dolgozhatott. Segíteni, 
biztatni egy édesanyát a vajúdás 
alatt, részese lenni egy új élet 
világra jöttének, ennél szebb ta-
lán nincs is a világon. Mindig jó 
érzéssel töltötte el a betegek há-
lás mosolya, vagy amikor olyan 
szülő mutatta be neki gyermekét, 
akinek születésénél segédke-
zett, idézte legszebb emlékeit. A 
szakasszisztens szabadidejében 
sem tétlenkedik, köt, horgol és 
szívesen gondozza virágait. A 
legfontosabb számára azonban 
a család. Két felnőtt gyermeke 
és öt unokája van, akikkel most, 
hogy negyven év szolgálat után 
nyugállományba vonul, minél 
több időt szeretne eltölteni. Haj-
dú János polgármestertől vette át 
a díjat, amelyet nagy megtisztel-
tetésnek tart és köszönetét fejezte 
ki érte. Az elismeréshez a család 
és a kollégák mellett a díj név-
adójának fia és annak felesége is 
gratulált.

-kgy-
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Ismét Bordács József a Fidesz elnöke

Európa-bajnokságot rendez Dunakömlőd

Bordács Józsefet (képünkön balra) 
választották a paksi Fidesz elnö-
kének a párt kétévente esedékes 
tisztújításán. Az elnökség új tagja 
lett Burjánné Uhrin Klára, válto-
zatlanul tag maradt Barnabás Ist-
ván, dr. Hanol János, Osztermajer 
László, Ulbert Sándor és a lekö-
szönő elnök, dr. Nagy Tibor. Dr. 
Nagy (képünkön jobbra) elmond-
ta, hogy két éve két fő célt tűztek ki 
maguk elé: a kommunikáció erő-
sítését és a szervezet-, illetve kö-
zösségépítést. A szervezeten belüli 
kommunikáción nagymértékben 
javítottak és a szervezetépítés terén 
is sikeres volt az elmúlt időszak. Je-
lenleg is négyen várnak felvételre, 
amire a tisztújítás után kerülhet 
sor, addig ugyanis tagfelvételi mo-
ratórium van érvényben, értékelt 
dr. Nagy Tibor. 
A csendesebb időszak után ne-
hezebb, mozgalmasabb követ-

kezik, hiszen 2014-ben európai 
parlamenti, országgyűlési és ön-
kormányzati választás lesz. Erről 
már Bordács József beszélt, aki 
2003-tól, illetve az elmúlt két év-
ben alelnöke, 2007-2011 között 
elnöke volt a szervezetnek. Mint 
elmondta, a kampányok fő üze-
neteit természetesen központilag 
határozzák majd meg, a helyi 
szervezetek dolga elsősorban az, 
hogy a rájuk bízott feladatokat a 
legjobb tudásuk szerint, a lehető 
leghatékonyabban végezzék el. 
Erre a most megválasztott el-
nökség maximálisan alkalmas, 
hiszen többségük nagy tapaszta-
lattal rendelkezik. Bordács József 
kiemelte, hogy terveik között 
szerepel internetes megjelenésük 
erősítése. Új, folyamatosan fris-
sített honlapon és a facebookon 
keresztül is tájékoztatni kívánják 
az embereket, illetve belekezde-

nek egy online aktivistahálózat 
kiépítésébe. A Fidesz paksi szer-
vezetének vezetősége emellett 
megrendezi már hagyományos 
újévköszöntő és évzáró rendez-
vényét, ismét megtartják a tavaly 
szüneteltetett ünnepi fáklyás fel-

vonulásaikat, visszaviszik a pol-
gári pikniket a Sárgödör térről 
korábbi helyszínére, a Duna-kor-
zóra, illetve hagyományteremtő 
szándékkal újra megrendezik 
jótékonysági báljukat. 

Kohl Gyöngyi

Lasszó Európa-bajnokságnak 
ad otthont szeptemberben 
Dunakömlőd. A Csámpai Lo-
vassport Egyesület szervezé-
sében, a paksi önkormányzat 
támogatásával létrejövő há-
romnapos rendezvény hely-
színe a Fjord lovarda lesz, és 
szorosan kapcsolódik majd a 
dunakömlődi szüreti naphoz.

A Dunakömlődön rendezen-
dő lasszó (ranch roping) Eu-
rópa-bajnokság a hatodik lesz 
ebben a sportágban. A baj-
nokságot több kategóriában 
rendezik meg. A „zöldfülű-
ek” (greenhorn) azaz a telje-
sen kezdő versenyzők mellett 
haladó (advanced) és profi 
(vaquero) kategóriában küzde-

nek a versenyzők az elsőségért. 
A kezdőknél nincsen megha-
tározva, hogy milyen dobás-
sal kell dolgozni, csak el kell 
találni a nyakán a műborjút, 
a haladó és a profi kategóriá-
ban viszont már vannak elő-
írások, amelyeknek meg kell 
felelni. Érdekesnek ígérkezik a 
horseback, azaz a lóról történő 
lasszózás, de a team-parcours 
is, ami páros verseny. Ha lesz 
elég nevező, a gyerekek is be-
mutathatják tudásukat, akikre 
a kezdőkéhez hasonló feladat 
vár, csak kisebb távolságról 
kell dobniuk, mondta el Po-
lányi Máté, a Csámpai Lovas-
sport Egyesület versenyzője, 
aki háromszor nyert már Eu-
rópa-bajnokságot, tavaly pedig 
egyik tanítványa, ifj. Ledneczki 
László is Európa-bajnok lett a 
haladók között. 
Csapó Sándor, az egyesület el-
nöke elmondta, 60-80 indulóra 
számítanak az Eb-n Magyaror-
szág mellett Németországból, 
Ausztriából, Svájcból, de bíz-

nak abban, hogy lesz résztvevő 
Szlovákiából, Lengyelország-
ból is. A rendezvény helyszíné-
nek kiválasztásakor több lehe-
tőség szóba került, végül Fritz 
János lovastanyáját választot-
ták, ahol csodálatos környe-
zetben és minden szempont-
ból megfelelő körülmények 
között rendezhetik a versenyt 
szeptember 20. és 22. között. 
A bajnokság szorosan kapcso-
lódik majd a mára városi ren-
dezvénnyé vált dunakömlődi 
szüreti naphoz, hangzott el 
a sajtótájékoztatón. Tell Edit 
alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat elha-
tározása szerint igyekeznek 
a civil kezdeményezéseket 
városi programokkal egybe-
fűzni, aminek eredményeként 
a rendezvények erősítik egy-
mást, tartalmasabbak lesznek 
és több érdeklődőt vonzanak. 
A lasszóversenyre már lehet 
nevezni, további információ a 
roping2013.paks.hu honlapon 
olvasható.                        -gyöngy-
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Atomerőmű

Az összetartozás jelképe a Villamos Nap
Preisinger Boldizsár ragyogó 
arccal mesélt arról, hogy na-
gyon jól érzi magát, sok min-
dent kipróbált. Felsorolni sem 
tudta, mennyi mindent. Köztük 
persze az ugrálóvárakat, mert 
azok a kedvencei. A fiúcskával a 
Villamos Napon találkoztunk. 
Nagymamájával járta körbe az 
ASE-pályát, amit valódi szóra-
koztatóközponttá varázsoltak 
erre az alkalomra. Kópis End-
réné, unokájához hasonlóan, 
azt mondta, remekül érzi ma-
gát. Részben azért, mert a gye-
rekekre nagyon odafigyelnek, 
másrészt ez egy nagy családi 
ünnep, ami az összekovácsoló-
dást szolgálja. Kópis Endréné 
azt is elárulta, hogy 33 éve ré-
sze az atomerőmű „gépezeté-
nek”, az MVM Atomix Kft.-nél 
szolgáltatási területen dolgozik.  
– Megbecsülik az itt dolgozó-

kat, én jól érzem magam – ösz-
szegezte. 
A Villamos Napon minden a 
vendégek kényelmét szolgálta, 
az ASE csarnok környéke 6800 
embert fogadott. A pályán kü-
lönféle szigeteteket alakítottak 
ki, ahol kellemesen időzhetett 
a sok vendég, még párakapukat 
is felállítottak, hogy hűsíthes-
sék magukat a hőségben. Két 
színpadon sorjáztak az előadá-
sok, a kisebben a kisebbeknek, 
a nagyobbon válogatás nélkül 
bárkinek. Fellépett többek közt 
a Tűzvirág Táncegyüttes, Rúzsa 
Magdi, végezetül koncertet adott 
a Bikini együttes. Hamvas István 
vezérigazgató köszöntőjében azt 
emelte ki, hogy a Villamos Nap 
az összetartozás jelképe, a meg-
jelentek létszáma pedig hűen 
tükrözi azt az erőt, amit az atom-
erőmű képvisel.                  Vida T.

Sikerrel pályázott Paks Vá-
ros Önkormányzata a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány pályázatán. A város a 
közvilágítás korszerűsítéséhez 
nyert önerő-támogatást. Paks-
sal együtt 26 település örülhet 
a paksi atomerőmű által lét-
rehozott és évente 500 millió 
forinttal támogatott alapítvány 
segítségének. Az idei első for-
dulóban 31 pályázat érkezett. 
Mint a kuratórium munkáját 
segítő szakértő, Kováts Balázs 
elmondta, nagyon jó színvona-
lú pályázatok voltak, a legjobb 
és legrosszabb között százas 
pontrendszerben csupán ti-
zenhat pont volt a különbség, 
tehát nehéz volt a döntés, ne-
héz szívvel húzták meg a vo-
nalat a nyertes és elutasított 
igények között. Az előbbiek 
között még volt egy önerő-

kiegészítésre irányuló igény 
is, Dusnok önkormányzatáé, 
amely belterületi utak felújítá-
sát tervezi. Kováts Balázs ki-
tért arra, hogy egyre magasabb 
intenzitásúak a kormányzati 
pályázatok, ezért csökken a ná-
luk jelentkező sajáterő-igények 
száma. Nagy öröm volt viszont 
a kuratórium tagjai számá-
ra, hogy sok település – szám 
szerint tíz – élt azzal a lehető-

séggel, amit egy néhány for-
dulóval ezelőtt hozott döntés 
nyitott meg: a kistelepülések 
legfeljebb ötmilliós beruházási 
összegig 95 százalékos támo-
gatást kaphatnak. Sok igény 
mutatkozott önkormányzati 
intézmények, iskolák, óvodák, 
konyhák fejlesztésére, több pá-
lyázó egészségügyi létesítmé-
nyeit kívánja fejleszteni. A leg-
magasabb pontszámot Bikács 
beadványa kapta a szakértők-
től, a kevesebb mint ötszáz lel-
kes faluban helyi termékek pia-
cát szeretnék kialakítani. Nyert 
Pálfa a művelődési háza tető-
terének energiamegtakarítást 
célzó korszerűsítésére, Gerjen 
ugyanilyen célra a sportcsar-
nok esetében. Sárszentlőrinc 
az uzdi Fördős-kúriát szeretné 
felújítani az itt nyert forrás se-
gítségével. Az épületben mű-

ködő múzeumot megszüntetik, 
helyette szálláshelyet alakíta-
nak ki, hogy több napot is ott 
tölthessenek a gyermekcsopor-
tok Petőfi, Illyés és Lázár Ervin 
szellemi örökségét kutatva. 
Az első fordulóra érkezett 31 
pályázat közel 320 millió forin-
tos igényt jelentett. A 26 támo-
gatott pályázat összértéke 243 
millió forint, ami közvetve 632 
millió forint fejlesztést generál. 
Az alapítvány még egy alka-
lommal hirdet idén pályázatot, 
ennek határideje 2013. augusz-
tus 8. A keret 250 millió forint. 
A pályázati és elszámolás felté-
telekben történt némi változás, 
a kuratórium ezek mellett azért 
döntött, hogy gyorsabban hoz-
zájuthassanak a települések a 
pénzhez, húzta alá Kováts Ba-
lázs.

-tünde-

Huszonhat település pályázott sikerrel
az atomerőmű alapítványához
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A kedvező időjárásnak köszön-
hetően idén Péter-Pál napjánál 
valamivel korábban megkez-
dődhetett az aratás, az őszi ve-
tésű növények állapota ugyanis 
nem indokolta a további vára-
kozást. Az aratás az őszi árpa be-
takarításával kezdődött meg. 
Országszerte 193 ezer hektáron, 
Tolna megyében hétezer körü-
li hektáron vetették a gazdák, 
és a terület közel 30 százalékán 
már végeztek is a munkával. Az 
őszi árpa után következhet a 
repce, a borsó, majd a búza be-
takarítása, a sorrendről az érési 
állapot dönthet. Elsőként a ho-
mokosabb, rosszabb vízgazdál-
kodású területeken kezdődött 
el a betakarítás. A nagy meleg 
nem hatott kedvezően a növé-
nyekre, gyengébb talajon hamar 
megsínylik az aszályt, ezért az 

enyhülés és egy kis csapadék 
jót tett a termésnek, mondta el 
lapunknak Braun János, a Paksi 
Aranykalász Mezőgazdasági Kft. 
növénytermesztési ágazatveze-
tője. A kft. összesen mintegy 600 
hektáron gazdálkodik, őszi árpát 
74 hektárra vetettek és a termés 
egyelőre jó közepesnek ígérke-
zik. A felvásárlási árak viszont 
idén visszaestek: a tavalyi 55-60 
forintos júliusi és augusztusi pia-
ci árakhoz képest most kilónkén-
ti 44–51 forintos átvételi árakról 
beszélnek. Az alacsonyabb ár a 
betakarítás idején nem megle-
pő, mondja Lisztmayer István, 
a Dunakömlődi Agrár Zrt. nö-
vénytermesztési ágazatvezetője. 
A kereskedők próbálják leszo-
rítani az árat, ami ellen azok a 
gazdák nem tudnak védekezni, 
akiknek nincs tárolókapacitása, 

ők azonban kivárnak, remélik a 
jobbat. A szakember szerint az 
őszi búzából is jó közepes minő-
ség várható, de aratás előtt „még 
alszik kint pár napot a növény”. 
Az előzetes becslések szerint az 
országosan 1,1 millió hektárnyi 
területen elvetett őszi búza át-
lagtermése 4,6 tonna lesz, így a 
termésmennyiség eléri majd az 
ötmillió tonnát. Az idei gabo-
napiacot a termés mennyisége 
és minősége nem befolyásolja 
kedvezőtlenül, egyelőre azonban 
kérdéses, hogy a terményt szállí-
tó gazdák mentességet kapnak-e 
az e-útdíj megfizetése alól. Július 
elsejétől minden olyan tehergép-
jármű, melynek súlya megha-
ladja a 3,5 tonna össztömeget, 
kötelező útdíjat fizet a megtett út 
használatával arányosan, járjon 
autópályán, autóúton vagy fő-

úton. Az e-útdíjról szóló törvény 
szövegében olvasható, hogy a 
mezőgazdasági termények beta-
karítása idejére a mezőgazdasági 
termények szállítását végző saját 
gépjárművekre vonatkozó ked-
vezményszabályokat a kormány-
nak meg kell hoznia. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara is 
mentességet adna az e-útdíj alól 
a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termeléshez közvetlenül 
kapcsolódó járművek számára. 
A Gabonatermelők Országos 
Szövetsége szerint a mentesség 
a termelők szállítóeszközeit il-
letheti, a malmok, kereskedők 
által megbízott szállítókat már 
nem, ezért előzetes kalkulációik 
szerint az útdíj átlagosan kilón-
ként 1,50 forinttal drágítja majd 
a magyar gabonát.

Matus Dóra

Mint korábban megírtuk, ket-
tévált az önkormányzat tulajdo-
nában lévő DC Dunakom Kft. 
A hulladékgazdálkodási felada-
tokat a Paksi Hulladékgazdál-
kodási Kft. névre keresztelt cég 
viszi tovább. Ebbe tartozik a hul-
ladékok gyűjtése, kezelése, ártal-
matlanítása Pakson, valamint a 
Paks és környéke hulladékgaz-
dálkodási társuláshoz tartozó 
hat településen: Bölcskén, Ma-
docsán, Pusztahencsén, Nagy-
dorogon, Gerjenben és Györ-
könyben. Az összes többi feladat 
a DC Dunakom Plusz Kft.-hez 

került, így ez a Puskás János 
által vezetett társaság örökölte 
meg elődjétől az árvízvédelmi 
feladatokat. A közelmúltbeli 
védekezési feladatokból orosz-
lánrészt vállalt a DC Dunakom 
Plusz, gépeket, eszközöket, em-
bereket biztosítottak a gátakhoz. 
Az ügyvezető elmondta, hogy 
az úgynevezett Hétháznál, ahol 
ma már csupán egy épület áll, 
nyúlgátat építettek. – Mivel a 
lakó az udvarba nem engedett 
be minket, az újonnan épült 
csónakház kerítésén keresztül a 
vasúti töltésig homokból, fóliá-
ból, homokzsákokkal építettünk 
nyúlgátat 1,2-1,3 méter magas-
ságban – meséli. Az építmény 
időre elkészült és kiállta a pró-
bát, nem volt áttörés, szivárgás. 
Meg kellett oldani a ma már ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
vízi színpad védelmét, majd az 
ár levonultával takarítását is. 
Ugyanígy a hatos út alatti átjá-
rókét is, illetve a volt Aldi áru-
ház mögött is folyt védekezés. 
Mivel a szennyvíztelep fölött 
buzgár keletkezett, a katasztró-

favédelem utasítására több mint 
20 ezer homokzsákot kellett 
biztosítani a gát megerősítésé-
re. Itt eszközökkel, járművekkel 
vette ki részét a munkából a 
DC Dunakom Plusz, de mások 
is csatlakoztak a védekezők-
höz. Puskás János azt mondja, 
hogy Hajdú János polgármester 
irányításával, cégük hathatós 
közreműködésével eredményes 
munkát végeztek. A költség – 
hozzávetőleg 3-3,5 millió forint 
– egyelőre a DC Dunakom Plusz 
Kft. számláját terheli, de az ön-
kormányzat pályázik a vis maior-
keretre.
Az áradás levonultával az ártal-
matlanítás mellett újabb problé-
ma megoldása hárul a társaság-
ra. Ez pedig a szúnyogirtás, ami 
idén az eddigieknél is komp-
likáltabbnak tűnik. Mint Pus-
kás János mondta, légi irtáshoz 
nincs eszközük, azt alvállalkozó 
végzi, de van melegködképző 
berendezésük, így a földi ir-
tást maguk oldják meg. A terv 
évi hat komplex gyérítés, ami-
re nem minden esztendőben 

van szükség. Tavaly kellett a 
hat alkalom. Az idén is min-
den bizonnyal, hiszen rengeteg 
a vérszívó. A nyár elején egy 
földi, majd egy komplex irtást 
végeztek, ezek mindegyike jól 
sikerült. – Ezután jött az ár-
víz, amit hirtelen apadás, majd 
megint áradás követett. A sok 
vízmozgás miatt sok kotyor ke-
letkezett, amelyből egy-másfél 
nap alatt kikelnek a szúnyogok 
– vázolta az ügyvezető. Óriási 
mennyiségről van szó, persze 
nemcsak Pakson, hanem végig a 
Duna mentén – tette hozzá. Ar-
ról is beszélt, hogy két ízben or-
szágos irtás volt, amiben hiába 
ajánlották fel a helyismeretüket, 
nem vehettek részt. Hogy ezért, 
vagy a lárvák mennyisége miatt, 
mindenesetre nem volt túlságo-
san eredményes ez a két beavat-
kozás. Ezt látván a polgármes-
ter újabb irtást rendelt el. Ezt a 
lapzártánkat követő csütörtökre 
időzítették, figyelembe véve azt 
is, hogy nemzetközi fesztiválnak 
ad otthont a város.

-vida-

Idén nem lesz gond a mennyiséggel

Kivették a részüket a védekezésből
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Emezenek  
az Amazonok ellen

Az itt élő emberek szeretik és ragaszkodnak hozzá, 
ezért szervezzük meg évről évre a Biritói Napot – mondta Tóth Attila 
részönkormányzati képviselő. Az előző években két napot ölelt fel 
a rendezvény, idén azonban úgy döntöttek a szervezők, hogy egyet 
töltenek meg programmal, így a főzőversenyt és a koncerteket is június 
22-én rendezték. A főzőversenyre nevező közel tíz társaság feladta a 
leckét a zsűrinek, amelynek halászlé, harcsapörkölt, tárcsás sült, brassói 
aprópecsenye között kellett döntenie. Végül három kategóriába sorol-
ták az ételeket és mindegyikben csak első helyezettet hirdettek. A hal-
ételeknél Hauzmann István kapros-túrós harcsapörköltjét, a pörköltek 
közül Apáti Zoltán gombás marhatokányát, egyéb kategóriában pedig 
Zámbó Csaba tárcsás sültjeit találták a legízletesebbnek, illetve három 
különdíj is gazdára talált. A 7. Biritói Nap estéjén már a zenéé volt a 
főszerep, a Tűzkerék xT, az Ismerős Arcok és az Azúr partizenekar 
koncertezett.                                                                                       -gyöngy-  

Kilenc helyi borász, két pálinkaház és több helyi kézmű-
ves települt ki a Sárgödör térre a hétvégi Kávé-, bor- és pálinka-
fesztiválra, amelyet első alkalommal rendezett a Fabro Pincészet 
a Szent Iván-éji Mámorral összekapcsolva. Benépesült a tér az 
eseményre: a látogatókat tűzzsonglőrök és a Másképp zenekar 
szórakoztatta, a bátrabbak pedig tűzugrásra is vállalkozhattak. A 
finom borok és párlatok mellett a vendégek több kávékülönlegessé-
get is megkóstolhattak.

Változatlanul a labdarúgásé 
volt a főszerep a 3. Dunaköm-
lődi Sportnapon. A torna négy 
évvel ezelőtt még a szüreti nap-
hoz tartozott, de mivel zsúfolt 
volt a program, úgy döntöt-
tek, külön rendezik meg. A 
változtatással egy újabb ked-
velt rendezvénnyel bővült a 
dunakömlődi programpaletta, 
amelynek megvalósítása min-
den évben széles körű összefo-
gás eredménye. 
Bár nagy volt a hőség, a druk-
kerek fáradhatatlanul biztatták 
csapatukat, amit ők szép játék-
kal háláltak meg. A meccsek 
mellett volt ügyességi vetélkedő 
és hetesrúgóverseny is, amely-
nek első helyezettje a hölgyek-
nél és az uraknál egyaránt egy 

focilabdát vihetett haza Böde 
Dániel és Fiola Attila aláírá-
sával. Ebben a versenyben a 
hölgyeknél Horváth Petra, a 
férfiaknál pedig Tarnai Tamás 
lett az első. A tornán a férficsa-
patok közül harmadik helyen 
a Pongi Team, második helyen 
a Vasárnapi Hóbort elnevezé-
sű dunaszengyörgyi formáció, 
és első helyen a Pro-Well nevű 
csapat zárt. A női csapatok tor-
nájában harmadikak lettek a 
Gyapai Amazonok, másodikak 
a Dunakömlődi Emezenek és 
első az ASE formációja. Több 
környező település, illetve a 
vendéglátók képviseletében 
összesen hét férfi- és három női 
csapat küzdött az elsőségért.                                    

-kgy-

Júniusban rendezték a Modern 
Táncok Világbajnokságát. A sok 
munka meghozta a gyümölcsét, 
a kiélezett versenyben a paksi 
Csillagshow Dance Team is jól 
helytállt, tájékoztatott dr. Czárné 
Nagy Ildikó koreográfus. 2009 
óta nyer a csapat világbajnokságot 
különböző kategóriákban és há-
rom éve címvédő a Street Dance 
Duó youth kategóriában. Idén 

Frics Fanni egyéniben és Szinger 
Helgával duóban is második lett, 
Karsai Gréta és Papp Vera funky 
duóban harmadik helyezett és a 
Funky kiscsoportos gárda szintén 
a dobogó harmadik fokára állha-
tott. Ami a legnagyobb eredmény, 
hogy immár háromszoros cím-
védő világbajnok a Street Dance 
Duó youth kategóriában Karsai 
Gréta és Papp Vera.
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Kicsit sem szokványos módon, túrabakancs 
és hátizsák helyett diktafonnal, tollakkal és 
notesszel vettem nyakamba a várost a hétvé-
gén, mégsem vontam magamra a figyelmet 
annyira, mint az a közel félezer túrázó, akik 
szabályosan megszállták a várost. A villamos 
iparágban érdekelt társaságok terep- és vá-
rosismereti versenyre érkeztek Paksra a Vil-
lamosenergia-ipari Országos Természetbarát 
Találkozó (VOTT) keretében. – Huszonkét 
év alatt csupán egyszer hagytam ki az éven-
te ismétlődő versenyt, és ’91-ben szintén 
Pakson jártam – mesélte Gyureskó Csilla, a 
Nyíregyházi Erőmű Kft. kétszemélyes csapa-
tának tagja. Társa, Kocsmáros Veronika első 
ízben járt városunkban és azonnal megje-
gyezte, nem számolt azzal, hogy az atomvá-
ros az erőművön kívül ennyi látnivalót rejt. 
A párossal közel két órát bolyongtam és bár 
egy-egy kérdésnél sejtelmesen kacsintottak, 
vajon tudom-e a választ, nem csupán a sza-
bályok miatt burkolóztam mély hallgatásba. 
A város múltjával kapcsolatos kérdések, jel-
legzetes épületrészek fotói és növényfelisme-
rő totó tette próbára az indulók ismereteit. A 
furfangos kérdésekre a négyórás túra alatt, a 
várost járva igyekeztek választ adni. A terepi 
próbatétel is hasonlóan nehéz volt, a tájéko-
zódási túraversenyen Cseresznyésből indul-
va kellett 10 kilométert megtenni a kijelölt 
pontok érintésével. A városi feladatlapok 
töltése közben Veronika elárulta, lenyűgözte 
a versenyt megelőző városnéző túra: elkáp-

ráztatta az Erzsébet Nagy Szálloda, a Paksi 
Városi Múzeumban dr. Váradyné Péterfi 
Zsuzsanna előadása Paks történetéről, no és 
persze Lussonium. – Ezekben a találkozók-
ban az a nagyszerű, hogy az ember jobban 
megismerheti az országát, ezúttal Paksot, 
ami meggyőzött arról, hogy bőven lenne még 
látnivaló – fejtette ki Csilla. Az Atomerőmű 
SE Természetjáró Szakosztálya nem először 
házigazdája a programnak, mondta el Jakab 
Éva főszervező. A versenyt 1951 óta szervezik 
meg, a paksiak immár harmadszorra nyerték 
el ennek jogát. Először 1991-ben rendezték 
a VOTT-ot városunkban, 2008-ban pedig 
paksiak szervezték ugyan, de Szekszárdon 
és Bátaapátiban. Ezúttal mintegy 460 vendég 
érkezett. A nevezők városismereti és terep-
versenyen mérték össze felkészültségüket, a 
társaságok között idén az MVM Kontó Zrt. 
volt a legeredményesebb. A találkozó meg-
szervezése, a szállás és a programok bizto-
sítása, a rendezvény zökkenőmentes lebo-
nyolítása erőt próbáló volt, mondta el Török 
Erzsébet szervező,  a városismereti verseny 
kitalálója. Hozzátette, a polgármesteri hiva-
taltól, az atomerőműtől és a városi intézmé-
nyektől is rengeteg segítséget kaptak, ötven-
hat, főként demeteres önkéntes segítette a 
munkát. A Paksra érkezőket színes program 
is várta: a Tűzvirág Táncegyüttes kápráztatta 
el a vendéget, volt bál és country linedance 
előadás, valamint gokartozás és nyitott pin-
cék a Sárgödör téren.                     Matus Dóra

Megszállták a természetjárók Paksot

A részt vevő kétfős csapatok tájékozódá-
sát egy erre az alkalomra készült könyv 
segítette. A Paks történelmi múltját, épített 
örökségeit és látnivalóit összefoglaló kötet 
szerzője Kernné Magda Irén helytörténész. 
A 224 oldalas, színes Paks útikönyvet a 
TotáLiber Könyvkiadó adta ki és juttatta el 
előre a csapatoknak a vetélkedőre való fel-
készüléshez. Érdemes fellapoznia a köny-
vet azoknak a paksiaknak is, akik szívesen 
megismerkednének a település történe-
tével, érdekes épületeivel, hírességeivel. A 
kiadvány beszerezhető a Tolnaricumban.
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Az elmúlt tíz évhez hasonlóan 
az idei múzeumok éjszakáján 
is érdekes, változatos progra-
mokat tartottak országszerte. 
Nem volt ez másként Pakson 
sem, ahol az ókori római te-
metkezési szokásokat helyezték 
a középpontba egy különleges 
tárlattal és számos, a témához 
kapcsolódó programmal.

A kiállításba lépve olyan érzése 
támad az embernek, mintha az 
egykori temetőben járna. Ez is 
volt a célja a múzeum kollektí-
vájának, azaz Lussonium kato-
nai tábor késő római temetőjé-
nek élethű bemutatása, amihez 
annak egy részletét „bevitték” a 
terembe. Ahogy azt korábban 
megírtuk, a késő római temető-
re 2009-ben találtak rá a katonai 
erődhöz közeli domboldalon. 
Akkor tizenhárom, 2010-ben 
huszonhat, majd 2012-ben kö-
zel negyven sírt tártak fel. A 

szokványos földsírok, külön-
böző típusú tégla- és koporsós 
sírok mellett két olyan sírkamra 
is felszínre került, amely Panno-
niában ritkaságszámba ment. A 
sírkamrák egyike félig földbe 
mélyített, amelyre dongabolto-
zatot húztak, a másikhoz pedig 
úgynevezett cella memoriae, 
azaz emlékhely társul. A két 
sírépítmény mellett egy kőből 
épített kripta is előkerült. Sza-
bó Antal, a múzeum régésze 
kifejtette, hogy a Római Biro-
dalom északi és nyugati tarto-
mányaiban alapvetően a mau-
zóleumok, azaz a föld fölé emelt 
sírkamrák voltak a jellemzőek, 
a délebbi provinciákban pedig 
a földbe mélyítettek. A fellelt 
sírkamrák ebben a tekintetben 
átmenetet mutatnak, hiszen 
földbe ásott részük, felszíni 
építményük és emlékezeti he-
lyük is van. Ilyen sírokat talál-
tak már a provincia területén, 

településenként azonban csak 
egyet-kettőt, nagyobb számú 
előfordulásuk ritkaság. Ezeket 
a sírtípusokat (ahogy a római-
ak nevezték: örök lakhelyeket) 
mutatják be a Földbe zárt vi-
lág című időszaki tárlaton úgy, 
ahogyan megtalálták, illetve 
amilyenek eredetileg lehettek. 
A kosztümös tárlatvezetés mel-
lett modern multimédiás esz-
közök, 3D-s filmek segítségével 
ismerhették meg a látogatók a 
római temetkezési szokásokat, 
illetve a tárlat mellett számos 
más érdekességgel is várták a 
közönséget a múzeum dolgozói 
és segítőik a különleges éjsza-
kán. Tartottak kézműves fog-
lalkozásokat, ahol többek közt 
római kardot és ékszert lehetett 
készíteni, volt divatszalon, ahol 
a felöltött korabeli ruhákban le 
is lehetett fényképezkedni, va-
lamint ételkóstoló és kvízjáték. 
Mindezt még megkoronázták 

a Phaedrus állatmeséit feldol-
gozó bábelőadással, Apuleius  
A hordó című komédiájának 
bemutatásával, illetve egy ró-
mai halottak napi megemléke-
zés felidézésével. Az est vendé-
ge a Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár volt, az intézmény 
képviselői a római korral kap-
csolatos könyveket hoztak a 
rendezvényre és lehetőség volt 
ingyenes beiratkozásra. Az es-
ten átadták a Múzeumért Díjat, 
amelyet az intézmény kitartó 
és önzetlen segítéséért Balogh 
Józsefnek ítéltek. A temető fel-
tárását a tervek szerint augusz-
tusban folytatják. 

Kohl Gyöngyi

Földbe zárt világ

Tiszteletbeli muzeoló-
gussá fogadta a múzeum 
kollektívája Balogh Józsefet, 
a BA-TU Kft. ügyvezetőjét. 
A kitüntetést azért kapta, 
mert hosszú évek óta segíti 
az intézmény munkáját. A 
2003-ban alapított Mú-
zeumért Díjat csak akkor 
adományozzák, ha a kol-
lektíva összes tagja egyetért 
a kitüntetett személyével. 
Az idei díjazottra, szakértő 
figyelmére mindig számít-
hatnak a leletmentéseken, 
nagyon sokszor szerelemből 
dolgozik. Balogh József 
elmondta, tiszteli a múltat, 
s azokat, akik tesznek azért, 
hogy annak értékei ne me-
rüljenek feledésbe.
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Immár 34. alkalommal várta nyi-
tott műhelyként a meghívott mű-
vészeket és az érdeklődőket nagy 
múltú Művésztelepére a Paksi 
Képtár. Az alkotótelep nyitottsága 
annyit jelent, hogy bármikor bár-
ki besétálhatott, megismerhette a 
formálódó műveket, az alkotás fo-
lyamatát, elbeszélgethetett a mű-
vészekkel. Újdonság volt ebben az 
esztendőben, hogy a közel kéthe-
tes műhelymunka résztvevői ez-
úttal gyerekcsoportok számára is 
tartottak foglalkozást. Paksra idén 
Szabó Dezső, Kaszás Tamás, Sza-
bó Ádám, Szinyova Gergő, Ká-
rolyi Zsigmond, Pacsika Rudolf 
és Csató Máté kapott meghívást, 
akik mindenféle témamegkötés 
nélkül, szabadon választott prog-
ram alapján dolgozhattak. Hűen 
az alkotótelep hagyományaihoz, 
a művészek munkái közül néhány 
a képtár gyűjteményét gyarapítja. 
– A Művésztelep célja nem csu-
pán annyi, hogy új műtárgyakkal 

bővüljön a képtár, hanem az is, 
hogy a művészek megismerjék 
és megszeressék a várost, isme-
rőseik körében is vigyék jó hírét 
– mondta Prosek Zoltán igazgató 
hozzátéve, Paks kiváló helyszín az 
inspirációk gyűjtéséhez. A részt-
vevők közül felhívta a figyelmet a 
két éve végzett Szinyova Gergőre, 
aki szeptemberben önálló kiállítás 
keretében is bemutatkozik a kép-
tárban, így meghívásával az is cél 
volt, hogy megismertessék vele 
az intézmény nyújtotta lehetősé-
geket, az épület különleges terét. 
Az új, nemzetközi trendekkel 
operáló ifjú titán egyebek mellett 
airbrush technikával is dolgozik, 
ami bár közel áll az olyan utcamű-
vészeti technikához, mint például 
a graffiti, jóval kifinomultabb az 
anyaghasználata. Az alkotásaival 
már nemzetközi vásárokon is be-
mutatkozó ifjú tehetség elárulta, 
a művésztelep nagy előnye, hogy 
különböző generációk kapnak rá 

meghívást, ezáltal akarva-akarat-
lanul létrejön egyfajta párbeszéd, 
eszmecsere, közös ötletelés, emel-

lett az országosan is páratlan Paksi 
Képtár ideális közeg az alkotásra.                   

Matus Dóra

A város megismertetése is cél

A testfestés, a fotográfia és a performance találkozásán alapul 
Csató Máté látványos alkotása: az őt ábrázoló fotókon tetőtől talpig 
befestve, precíz munkával a háttérhez igazítva olvad bele környeze-
tébe. Asszisztensek segítségével fokozatosan egyesül a háttérrel, míg 
teljesen el nem tűnik.

 Paksi Hírnök, 2013. július 5. n 13



Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Volt már a PSE legjobb sportolója, vi-
dékbajnokság legjobbja, egyetemek és 
főiskolák teniszversenyén első helyezett 
és több mint fél tucatszor kapta meg ka-
tegóriájában a Tolna megye legjobb spor-
tolója címet. Klopcsik Diána ugyan ren-
geteg energiát fektetett az eredményekbe, 
mégsem látja kárát annak, hogy számára 
mindig a sport állt az első helyen.

A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 
egykori díjazottja magántanulóként végez-
te el a középiskolát. Noha az otthon tanu-

ló diákok kiváltságos körülmények között 
élő gyermekként élnek képzeletünkben, az 
ok a legritkább esetben a kivételes családi 
körülmény. A magántanulóság nem az elit 
kiváltsága, sőt legtöbbször nem is kivált-
ság, hanem egyfajta kényszer. Bár Dia be-
járt az órákra, erre a speciális megoldásra 
volt szüksége ahhoz, hogy a sport miatt 
felhalmozódó hiányzásokból ne legyen 
baj. Mindig napi több órát edzett, készült a 
versenyekre és az azokon való jó szereplés 
lebegett a szeme előtt. Hatévesen ragadott 
ütőt először és ez a szerelem azóta sem 
múlt. Sőt, azóta szakképesítést is szerzett, és 
a tavalyi esztendő óta a Paksi Sportegyesü-
let hivatalos trénere. A Vak Bottyán Gim-
názium után a Pécsi Tudományegyetemen 
végezte el a testnevelő-edző alapszakot, 
most a nyelvvizsga megszerzése a cél, hogy 
tanulmányait mesterszakon folytathassa. 
Nemrégiben elvégezte a testnevelési fő-
iskolán a sportmenedzser szakot is, így a 
versenyszervezéshez, egyesületi feladatok 
ellátásához is szerzett ismereteket. Emel-
lett, ahogy fogalmaz, minden létező edzői 
papírja megvan. A legkisebbektől kezdve a 
felnőttek okításáig mindennel foglalkozik, 
már a hároméves korosztály mozgáskul-
túráját is csiszolgatja. Mint mondja, ahhoz 
képest, hogy az ő idejében rengetegen jár-
tak versenyekre, a mai nebulók között alig 
akad egy pár, aki megméretné magát. – A 
tenisz még mindig elit sport abból a szem-
pontból, hogy rengeteg kiadással jár a gye-
rekek versenyeztetése, az utazás, a nevezé-
sek – sorolja Dia. A költségek pedig nem 
térülnek meg, mert nagyon kevés verseny 
pénzdíjas. Azok a sportakadémiák pedig, 
ahol megteremtik a megfelelő hátterét an-

nak, hogy egy sportoló csak a felkészülésre 
és fejlődésre koncentrálhasson, szintén egy 
vagyonba kerülnek. Ezen a területen Ma-
gyarországnak még fejlődnie kell, szögezi 
le Dia. – Az utánpótlás-nevelés nincs jó 
helyzetben, de én személy szerint azt val-
lom, számomra megérte a befektetés, hogy 
mindig a sport állt az első helyen. Ebből 
sokat lehetett kamatoztatni, a tapasztalata-
imat pedig most átadhatom a tanítványa-
imnak – mondja. Dia különösen büszke a 
mindössze kilencéves Darányi Áronra, aki 
második országos versenyén, a legkisebbek 
számára is megrendezett Alba Regia Kupán 
második helyezett lett. A tanítványok báto-
rítása mellett az a célja, hogy visszakapasz-
kodhasson a női felnőtt ranglistán betöltött 
korábbi helyére, ugyanis egy évet kihagyott 
egy vállműtét miatt, így elveszítette minden 
pontját. A visszakapaszkodásra minden 
reménye meglehet: válla jobb, mint újko-
rában, és egy rangos, pontban gazdag ver-
senyen a közeljövőben el is indul a szentesi 
csapat vendégjátékosaként. Még 2008-ban 
csatlakozott először az első osztályú gárdá-
hoz, amelynek tagjaként augusztusban már 
szuperligásként indul. A szuperligát jobban 
szponzorálják, pontban többet ér más ver-
senyeknél és részt vesznek rajta külföldi, va-
lamint hazai ismert profi teniszezők is. (Az 
utóbbi években többször előfordult, hogy 
az ATP-ranglistán az első száz környékén 
álló játékosok is ütőt ragadtak, játszott a 
férfiaknál például a magyar bajnokságban 
az a cseh Lukas Rosol is, aki Nadalt kiejtette 
a wimbledoni bajnokság második fordulójá-
ban, vagy a nőknél Babos Tímea.) Dia bízik a 
jó eredményben és abban, hogy tanítványai 
is büszkék lehetnek rá.                                MD

Díjaztuk őket

Tanítványainak adja át tapasztalatait

Nemzetközi gépjármű
vezetőket keresünk azonnali 
kezdéssel „C+E” kategóriával 

és érvényes GKIval. 
Tapasztalat és nyelvtudás 

nem szükséges.  
Érd.: +36307222900

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

834 m2-es közművesített 
építési telek eladó 

Dunaszentgyörgyön, 
a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 2,9 millió.
Telefon: 20/9731-444
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Jó napot, mi újság?

Dr. Sztruhár Sándor
A közelmúltban újabb öt évre meghosszabbí-
totta a képviselő-testület dr. Sztruhár Sándor 
mandátumát a Paksi Ipari Park Kft. élén. Ez a 
lépés azt jelzi, hogy a városvezetés elégedett 
a munkájával. Beszélgetésünkből az derül ki, 
hogy ő is a biztosított körülményekkel.
– Röviddel azután, hogy 2008 májusában a 
Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője lettem,  ki-
robbant először a pénzügyi, majd a gazdasá-
gi válság. Akkoriban, ha valaki azt mondja 
nekem, hogy a felét elérjük annak, ami most 
van, én aláírtam volna – kezdi. Mint mondja, 
azt sem hitte volna, hogy a paksi ipari park-
ban lévő cégek úgy tudják kezelni, túlélni a 
válságot, hogy valójában nem szenvednek 
el nagy vérveszteséget. Mindenhol volt ki-
sebb-nagyobb átmeneti probléma, de sehol 
sem akkora, ami megingatta vagy csődbe 
vitte volna a vállalkozásokat, összegzi. Kö-
szönet jár ezért minden egyes cégvezetőnek. 
Amikor elkezdte a munkáját, határozott 
célkitűzést kapott, hiszen a város gazdasági 
programjában is szerepelt, hogy építsenek 
egy inkubátorházat a vállalkozók segítésére. 
Sikeresen tudtak pályázni, egyrészt uniós for-
rásokból, másrészt az atomerőmű Duna-Me-
csek Alapítványánál. E kettő eredményeként 
építették fel hozzávetőleg félmilliárd forintból 
a 11 csarnokból, körülbelül ugyanennyi iro-
dahelyiségből, 50 fős konferenciateremből, 
két tárgyalóból álló, konyhával, megfelelő 
kiegészítő helyiségekkel felszerelt, mintegy 
2500 m2-es inkubátorházat, amelyben máris 

nyolc cég működik. Ez a pályázathoz kap-
csolódó uniós elvárásokat messze kielégíti, 
tudják tartani a vállalásokat. Nemcsak az új 
létesítmény, de maga a park is fejlődik. Az 
elmúlt öt évben közműfejlesztés zajlott, új ka-
pacitásokat építettek ki, sikerült szebbé tenni, 
például fásítani az ipari területet. E feladatok-
hoz a város a szükséges erőforrásokat mindig 
biztosította és biztosítja napjainkban is. A 
2008 óta eltelt időszakban kilenc telephelyfej-
lesztésre került sor, ebből nyolc – beleértve a 
sajátot – teljesen új. A közelmúltban kezdő-
dött egy újabb építkezés, a dunaszentgyörgyi 
Vörös és Társa Kft. hoz létre új telephelyet 
csarnokkal, irodákkal. 
Az ipari parkban működő cégek tavalyi ár-
bevétele megközelítette a 14 milliárd forintot, 
aminek 70 százaléka exportból származik. 
A városnak jelentős adóbevétele származik a 
paksi ipari parkból. A foglalkoztatottak száma 
öt év alatt megduplázódott, jelenleg hatszáz fő-
nél jár, a betelepült cégeké harmincnál. A fej-
lődés ellenére jelentős területbővítés egyelőre 
nincs napirenden, hangsúlyozza dr. Sztruhár 
Sándor hozzátéve, a következő időszakban cél, 
hogy a már betelepült vállalkozásokkal tartsák 
a kapcsolatot, magas színvonalon szolgáltassa-
nak számukra, s újakat telepítsenek be. – Olyan 
fázisában van most az ipari park, hogy amíg a 
gazdasági patthelyzet jelentősen nem változik, 
a jelenlegi terület és infrastruktúra elegendő. 
Amennyiben ez kimozdul, úgy a már előké-
szített, és pontosan megfogalmazott feladatok 

megvalósítását el kell kezdeni, melyek a követ-
kező 10-15 év alapjait hivatottak letenni. Ez 
nagyban függ attól, hogy lesz-e erőműbővítés, 
mutat rá az ügyvezető. Az erre való felkészülés 
egyik eleme éppen az inkubátorház megépíté-
se volt, a másik olyan ipari területek biztosítása, 
ami az ideérkező cégeket tudja majd fogadni. 
Erre is megvannak az elképzelések, de ahhoz, 
hogy ezt felelősségteljesen el lehessen indítani, 
végérvényes döntés kell, húzza alá dr. Sztruhár 
Sándor. Arra is kitért, hogy a vállalkozások fej-
lesztési lehetőségei nagyon lecsökkentek. – A 
beruházási kedv, a rizikóvállalási küszöbérték 
sokkal alacsonyabb, óvatosak a vállalkozók, 
nincs pályázati, forrásbevonási lehetőség, saját 
erőből pedig szinte senki nem tud, vagy nem 
mer beruházásba fogni. Az eddig megvalósult 
fejlesztéseket éppen az generálta, hogy koráb-
ban sikerült felkutatni pályázatokat, amelyek 
realizálásában is tudtak segítséget nyújtani, 
most ilyen lehetőség nincs. 
Dr. Sztruhár Sándor a Paksi Ipari Park Kft. 
beruházásában zajló gyógyászati központ-
építésről azt mondta, hogy az utolsó fázisá-
hoz érkezett, egy-két víztechnológiai rend-
szer kialakítása van még hátra, ezek után az 
engedélyezési procedúra és a próbaüzem kö-
vetkezik. A létesítmény igen modern, jól fel-
szerelt lesz, amihez a kiemelkedő gyógyhatá-
sú, minősített gyógyvíz mellett az igényekhez 
igazodó változatos gyógyászati szolgáltatási 
struktúra áll majd a vendégek rendelkezésre.

Vida Tünde
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Sport

Egykori paksi játékos lett 
az MVM Paks trénere
Több jelölt közül Horváth Fe-
renc került az MVM Paks meg-
üresedett vezetőedzői székébe. 
A 2007-ben Pakson is futballo-
zó Horváth az előző idényben 
Kecskeméten végzett remek 
munkát.
– Milyen volt az első pár nap az 
MVM Paksnál?
– Pozitív tapasztalataim van-
nak, játékoskoromban is szeret-
tem itt lenni. Rengeteg barátot 
szereztem akkor, hiszen sike-
res időszakát élte a klub. Most 
az első napok arra voltak jók, 
hogy felmérjem: a játékosok is 
szeretnének dolgozni, az előző 
szezonénál jobb eredményt el-
érni.
– Kecskeméten sikeres időszakot 
töltöttél.
– Igen, a 15. helyről a 7. pozíció-
ba vezettem az együttest. Ha úgy 
nézem, a középcsapatok kategó-
riájában az első helyre hoztam fel 
a lila-fehéreket, mert az első hat 
gárdával szinte lehetetlen verse-
nyezni. Azt gondolom, kihoztam 
az egyletből a maximumot, nem 
láttam már további fejlődési le-
hetőséget és az igazolások sem 
sikerültek. A paksi csapatban 
azonban van fantázia, ráadásul 

Haraszti Zsolt ügyvezetővel is 
nagyon jóban vagyok, hiszem, 
hogy ütőképes társaságot tudunk 
a következő idényre kialakítani.
– A paksi egylet korábban ma-
gyar bajnoki ezüstérmet, Li-
gakupát nyert, az Európa Liga 
selejtezőjében játszott. Hasonló 
eredmények motiváltak, amikor 
segítőddel, Szamosi Tamással 
aláírtad a kétéves kontraktust?
– Tiszteletreméltó eredményei 
vannak a Paksnak, olyan klubo-
kat utasít maga mögé, amelyek 
jóval régebben szerepelnek az 
élvonalban és költségvetésük is 
jócskán magasabb. Remélem, 
hogy a következő szezon végén 
jólesően tudunk visszatekinteni.
– Az előző idény végétől folya-
matosan zajlottak veled a tár-
gyalások a paksi szerepvállalás-
ról. Közben három játékossal is 
megállapodott a klub, így Nyári, 
Kecskés és Molnár Péter is Pak-
son folytatja jövőre. Lesz még név 
az érkezők rovatban?
– Szeretnék még egy-két játékost 
igazolni, de nem gondolom, hogy 
ennél sokkal több kellene. A keret 
már most is igen erős, a jelenle-
givel is nyugodtan nekivágnék a 
következő bajnokságnak. 

– A felkészülés idején mire fek-
teted majd a hangsúlyt? Milyen 
csapatot láthat majd a publi-
kum?
– A labdás tréningek híve va-
gyok, a csapat tagjai sokat 
dolgoznak a játékszerrel. Sok 
kis játékot tervezek, rövid, 
pörgős, ám annál tartalma-
sabb edzésekkel, számos fel-
készülési mérkőzéssel meg-
spékelve. Bízom benne, hogy 
így is topformába kerül min-
den játékos. 
– Készültél arra, hogy a játékos-
pályafutásod befejezése után 
edzőként folytatod?
– Futballista koromban a leg-
magasabb pro licencen kívül 
minden edzői tanfolyamot el-
végeztem. Tudatosan készül-
tem, de ez önmagában még 
nem elég ahhoz, hogy jó tréner 
legyek. Ha úgy érzem, hogy 
középszerű dolgokat csinálok, 
és nem úgy jönnek az eredmé-
nyek, ahogyan azt én szeret-
ném, nem folytatom tovább. 
Kétségtelen azonban, hogy jól 
indul az edzői pályafutásom.
– Újpesten kezdi a szezont az 
MVM Paks. A sorsolás idén nem 
tűnik annyira nehéznek, mint 

tavaly, amikor 5-6 rangadót ját-
szott egymás után az együttes.
– Valóban, a Ferencvárossal, a 
Videotonnal, a Budapest Hon-
véddal, az MTK-val, a Debre-
cennel vagy a Győrrel egymás 
után játszani erőn felüli lenne, 
nem baj, hogy nem így alakult. 
De játszani kell mindenkivel, 
ez nem kívánságműsor; olyan 
együttest szeretnék látni, amely 
mindenki ellen győzelmi esély-
lyel indul futballozni. Egy dol-
got ígérhetek: az a tizenegy já-
tékos, aki zöld-fehér dresszben 
pályára lép, meg fog halni egy-
másért, a klubért és a sikerért.

-faller-

A Debrecenben megrendezett 
kosárlabda diákolimpia országos 
döntőjében a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium V. korcsoportos fiú 
csapata ezüstérmet szerzett, adta 
hírül a www.ase.hu. Nagy László 
tanítványai a debreceni Kossuth 
Lajos Gimnázium, a Nyíregyhá-
za és a Békéscsaba ellen is győz-
tesen hagyták el a játékteret, és 
az elődöntőben a szombathelyi 
Bolyai Gimnázium csapata sem 
tudta megállítani őket. A dön-

tőben a címvédő szombathelyi 
Nagy Lajos Gimnázium ellen 
hősiesen küzdött a sérülésektől 
tizedelt csapat, de 60-50-es vere-
séget szenvedett. 
Játékosok: Dávid Róbert, Mi-
holics Bence, Sterczer Péter, Oláh 
Gábor, Antóni Csanád, Molnár 
Balázs, Fazekas Viktor, Villányi 
Mátyás, Papp Márk, Sánta Bálint, 
valamint az országos döntőbe 
jutás kiharcolásában részt vett 
Gombos Ádám. 

Ezüstérem a diákolimpiáról
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Első mérkőzése egy Ferenc-
város–Pécs összecsapás volt 
1993-ban, hatalmas megtisztel-
tetés volt számára Détári Lajos, 
Lipcsei Péter, Telek András, 
Simon Tibor és Keller József 
ellen játszani. Tököli Attila 
szerint akkoriban nagyon más 
volt a foci. Sokkal több nagybe-
tűs futballista játszott, sokkal 
többen tudták akkor a játékot, 
manapság inkább a fizikai pa-
raméterek alapján válogatják ki 
a játékosokat. Magát a játékot a 
maiak nem tudják annyira.

A májusi MTK–MVM Paks 
összecsapáson Tököli Attila 
négyszázadik NB I-es mérkőzé-
sét játszotta. A 37 éves, korábbi 
25-szörös válogatott labdarúgó-
val pályafutásáról, jelenlegi csa-
patáról, jövőbeli terveiről beszél-
gettünk.
– Akkor nehezebb volt bekerülni 
egy NB I-es keretbe, mint manap-
ság?
– Igen és emiatt jóval több jó fut-
ballista volt. Ma nincsenek meg 
azok a grundok, ahol igazából 
megtanultak futballozni a gyere-
kek, tanítani kell őket. De a leg-
nagyobb gond, hogy nincs meg-
felelő alázat a mai fiatalokban.
– Rutinos játékosa vagy az MVM 
Paks keretének. Az ifjú tehetségek 
megkérdezik tőled, hogy mit és 
hogyan kell csinálni egy adott szi-
tuációban?
– Az önbizalom mindenkinél 
megvan, ezzel nincs probléma. 
Ha valaki tanulni akar, akkor 
nem kérdez, hanem figyel. Jó 
pap holtig tanul, tartja a mondás. 
Én is a mai napig figyelem a tár-
saimat, van, ami nekem sem az 
erősségem. A feltörekvő generá-
ciókban sajnos nem érzem, hogy 
annyira fejlődni akarnának. Ez-
zel nem általánosítani szeretnék, 
de a többség megelégszik már 
azzal is, hogy NB I-es kerettag.
– Külföldön a németországi Köln-
ben futballoztál, majd két ciprusi 
klub következett. Mit tapasztaltál 
a légiós évek alatt?
– Elsősorban azt, hogy futballtu-
dásra nem jobbak, mint honfitár-

saim, egyszerűen más a mentali-
tásuk. Az edzéseken is mindenki 
a legjobbját nyújtotta, mindenki 
be akart kerülni a csapatba. A 
többségnek hihetetlen önbizal-
ma van, még a legügyetlenebb is 
azt hiszi, hogy a legjobb futbal-
lista. Ezt nem érzem itthon. A 
körülményekhez képest Magyar-
országon túlzottak az elvárások. 
Ami a legnagyobb gond, hogy 
nem a helyén kezeljük a dolgo-
kat. Ha egy mérkőzést megnyer 
a válogatott, mindenki elvárja, 
hogy világbajnok csapatunk le-
gyen. Emellett a negatív kritikát 
sem a legjobban dolgozzuk fel.
– Kétszeres magyar bajnok, há-
romszoros Magyar Kupa-győz-
tes, kétszeres NB I-es gólkirály, 
25-szörös válogatott vagy. Elértél 
mindent, amit ifjú korodban ki-
tűztél magad elé?
– Azt gondolom, hogy túl is 
teljesítettem. Végigjártam a sza-
márlétrát. Utólag azt mondom, 
hogy mindenkinek ilyen hosz-
szú pályafutást kívánok, mint 
az enyém, aminek még koránt 
sincs vége. Általában minden-
ből az első a legemlékezetesebb, 
én mégsem ezekre vagyok a leg-
büszkébb, hanem arra, hogy az 
1999/2000-es, a 2000/01-es és a 
2001/02-es szezonok végén még 
a Dunaferr játékosaként a fut-
ballistatársak az Év játékosának 
választottak. A gyűjteményemet 
gazdagítja, mivel egymás után 
háromszor nyertem el, az Albert 
Flórián-vándorserleg, nekem ez a 
legnagyobb elismerés, amit a lab-
darúgástól kaptam.
A későbbiekben is szeretnék a 
futball mellett maradni. A B li-
cences edzői tanfolyamot már el-
végeztem, most járok az A licenc 
foglalkozásaira. Jó példák lebeg-
nek a szemem előtt, mint például 
Horváth Ferencé, aki kiváló já-
tékos volt, most pedig az MVM 
Paks vezetőedzője.
– 2007 nyarán érkeztél először a 
Fehérvári úti klubhoz. Akkoriban 
miért a paksi csapatot választot-
tad?
– 2006-ban már volt egy puha-
tolózó tárgyalás Haraszti Zsolt 

ügyvezetővel, de a Ferencváros-
hoz igazoltam. A budapesti zöld-
fehéreket akkor száműzték a má-
sodosztályba és úgy gondoltam, 
Ciprusról hazatérve nemes cél, 
ha odamegyek és segítek vissza-
kerülni annak a csapatnak az él-
vonalba, amellyel bajnoki és ku-
pagyőzelmet is ünnepelhettem 
korábban. Sajnos ez másként ala-
kult és a Fradinál nem voltak ép-
pen a legjobbak a körülmények. 
Haraszti Zsolt viszont kitartó 
volt, 2007-ben is megkeresett, és 
hamar megállapodtunk. Szimpa-
tikus volt az egész miliő, a célok, 
a struktúra, így kerültem Paks-
ra. Két évre írtam alá, ami után 
újabb két esztendőre köteleztem 
el magam az akkori PFC-vel, pe-
dig a Bajnokok Ligája selejtezőjé-
ben küzdő Debrecen is hívott. A 
második két évből végül egy lett, 
akkor úgy éreztem, váltanom kell, 
így kerültem Kecskemétre. A há-
roméves ciklus után nem harag-
gal távoztam Paksról, az okokat 
mindenki megértette. Így sajnos 
kimaradtam az MVM Paks nagy 
meneteléséből, a sikerekből. Ez 
fájó, mert tudtam, hogy a nagy 
eredmény benne van az akko-
ri csapatban, de gyógyírként a 
KTE-vel Magyar Kupát nyertem.
– 2012 nyarán visszatértél az 
MVM Pakshoz. Jó döntésnek bi-
zonyult?
– Személy szerint nagyon örül-
tem, hogy visszatértem. Úgy 
érzem, nem sikerült rosszul a 
szezonom. Célom továbbra is 
az, hogy még egy komoly ered-
ményt elérjen a gárda. A má-
sodik helyezést a bajnokságban 
nagyon nehéz megismételni, de 
nem lehetetlen, a Magyar Kupá-
ban könnyebb nagyot alakíta-
ni. Ebben a társaságban benne 
van a siker. Hiszek abban, hogy 
Horváth Ferenc új impulzusai-
val felrázza a játékosokat. Bízom 
benne, hogy ő is kitartó lesz, és 
úgy tudja formálni az egyletet, 
ahogy kell, és akkor csak jó do-
log sülhet ki. A tavalyi szezon 
13. helyét gyorsan el kell felejte-
ni, sokkal több van a mai garni-
túrában.

– Tehát sikerre ítéltetett a jövő 
csapata?
– Szerintem igen. Ha nem hin-
nék ebben, nem lennék itt. Ne-
kem soha nem az volt a célom, 
hogy 12. vagy 13. legyek. Aki 
egyszer megkóstolta azt, hogy 
milyen elöl lenni, annak más 
nem is szerepelhet a tervei közt. 
Hit és alázat kell hozzá, amit hi-
ányoltam az előző szezonban 
a társaságtól. Ha nem hiszünk 
magunkban, nem fogunk ered-
ményt elérni.
– Mi az oka, hogy a távozók több-
sége pozitívan nyilatkozik a paksi 
klubról?
– Haraszti Zsolt és kollégái 
rendkívül sokat dolgoznak 
azért, hogy a mindenkori csapat 
sikeres legyen. Aki a színfalak 
mögé lát, tehát bármilyen po-
zícióban az együtteshez kerül, 
tapasztalhatja ezt. Ha valamit a 
vezetőség állít, az biztosan úgy 
is történik. Haraszti Zsolt ügy-
vezető azon ritka klubvezetők 
egyike, aki nemcsak nézi, látja 
is a focit, és mégsem szól bele. 
Itt tudnak dolgozni az edzők, 
a játékosok, nem avatkozik a 
szakmai munkába, a hátteret 
viszont Karszt Józseffel közösen 
maximálisan előteremti. Bízom 
benne, hogy a paksi gárda tíz 
vagy akár húsz év múlva is az 
élvonalban szerepel majd, mert 
akik ezért dolgoznak, maximáli-
san megérdemlik.
– Akár Tököli Attilával a szakmai 
stábban?
– Remélem, hogy igen! Nagyon 
szeretek Pakson lenni, egyre több 
minden köt a városhoz. Ha egy-
szer lezárul a játékos-pályafutá-
som, örülnék, ha valamilyen for-
mában tudnám segíteni Haraszti 
Zsolt és a csapat munkáját. De ez 
még a jövő, most leginkább az 
Újpest elleni szezonnyitó foglal-
koztat. Ha nem is nyerünk 6:0-ra, 
mint tettük azt legutóbb a Szusza 
Ferenc Stadionban, és személy 
szerint nem is lövök két gólt, ak-
kor sem bánkódom majd. Az 1:0-
s paksi sikert is el tudnám fogad-
ni, a lényeg, hogy jól rajtoljunk.

Faller Gábor

Tököli Attila bízik a jó rajtban
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LEGyEN IdÉN oKos KErTüNK!
fenntartható, környezetbarát, vegy
szerekben szegényebb, helyi faj
tákkal, felhasznált csapadékvízzel, 
komposztálással és éneklő mada
rakkal

3. lépés:  
A vegyszerek veszélyesek!
sok kiskert: sok vegyszer. A megyé
ben a kertek, gyümölcsösök nagy 
aránya miatt komoly problémát 

jelent a nagymennyiségű vegy
szerhasználat, amely sokszor nem 
megfelelő szakértelemmel és oda
figyeléssel párosul. ráadásul még 
azok is, akik odafigyelnek a már 
ismert eljárások megfelelő alkal
mazására, legtöbbször nem kép
zik magukat, nem néznek utána a 
régiúj lehetőségeknek, amelyek 
visszaszoríthatnák a permetezés és 
a műtrágyázás arányát. Pedig ezek
kel nem csak sok pénzt, de sok hul
ladékot és a környezetterhelés egy 
részét is megtakaríthatnák.

A vegyszerek a növényzetre való 
kijuttatást követően az első esőzés
kor nagy mennyiségben bemosód
nak a talajba, ahonnan szennyezik 
a felszíni és felszín alatt vizeket. A 
kontakt és felszívódó szerek, eltérő 
hatásmechanizmussal és intenzi
tással ugyan, de egyaránt szeny
nyeznek. Ennek eredménye látszik 
is egyes Tolna megyei folyóvizek 
állapotán.

Kutatások alapján a legtöbb em
ber az ételek vegyszertartalmát 
tartja a rá nézve leginkább veszé
lyes tényezőnek. Bár az elmúlt 
évtizedekben hathatós intézke
dések kezdődtek élelmiszereink 
védelme érdekében, a Levegő 
Munkacsoport szakértője szerint 
a hazai élelmiszerek közel fele 
tartalmaz növényvédőszermara
dékot, köztük számos hormonha
tású szert.

Mi lehet a megoldás?
A kézenfekvő válasz a biogazdál
kodás lenne, de az erre való átállás 
egyáltalán nem olyan egyszerű. Ter
mészetesen, minél többen megte
szik, annál jobb. Ha azonban ennyire 
nem szaladna előre, akkor is javíthat 
a helyzeten:
• Műtrágya helyett használjon in
kább komposztot!
• ügyeljen a különböző növénykul
túrák megfelelő védelmére, azon
ban csak a szükséges időpontokban 

és mértékben használjon növényvé
dő szereket!
• Lehetőleg ne használjon rovarirtó 
szereket!
• Figyeljen a vegyi anyagok helyes 
tárolására és szakszerű felhasználá
sára, használat után pedig az előírt 
ártalmatlanításra! A vegyszeres fla
konokat mindig hulladékudvarba 
vigye be, soha ne dobja kommunális 
szemétbe, ne égesse el és ne dobja 
el illegális szemétlerakókba.
• Képezze magát, tájékozódjon a 
különböző alternatív növényvédő 
lehetőségeket illetően, a tapasz
talatokat ossza meg ismerőseivel, 
barátaival!

Több info a vegyszerekről és az 
okos kertről: facebook.com/kiskert,  
kiskert.szekszarditermek.hu                (X)

Okos kert lépésről-lépésre

Pályázati felhívás
A MOL az Ökotárs Alapítvánnyal együttműködésben 2006 óta minden évben meghirdeti a Zöldöve-
zet Programot azzal a céllal, hogy a települések legyenek szebbek, zöldebbek, élhetőbbek. Pályázati 
rendszerükkel olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek helyi összefogással valósulnak meg és 
előnyben részesítik a környezetbarát megoldásokat. 
Pályázatuk révén anyagi támogatáshoz jutnak azok a helyi civilszervezetek, kezdeményezések, iskolai 
közösségek, amelyek készek közös tervet kidolgozni egy-egy felújításra váró park, közterület, nyitott 
iskolaudvar rendbetételére, új zöldfelület kialakítására és azt meg is valósítják. 

Idén a Zöldövezet Program 15 millió forintos támogatási keretet biztosít. Ötletpályázatok leadási ha-
tárideje július 15., eredményhirdetés szeptember 6., végleges tervek leadási határideje 2014. január 6. 

További információ: emese@okotars.hu vagy 1/411-35-07. Honlap: zoldovezet.okotars.hu
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

A zambelli Colorferr kft. 
györkönyi telephelyére 

 

rAkTÁrOs  
DOlgOzÓT  

keres 
 6 órás munkarendben 
 minimum 8 általános végzettséggel 
 targonca vezetői engedély  
(gáz + elektromos) előnyt jelent, de 
nem feltétel 

Jelentkezés önéletrajzzal:  
attila.lengyel@zambelli.hu  

e-mail címen.

gépészmérnökök és 
villamosmérnökök részére 

tervezői munkaköröket 
kínál a Robolution Kft. az  

ipari robotizálás területén.

Előny: paksi vagy Paks 
környéki lakhely vagy 
letelepedési szándék, 

solid edge, illetve 
engineering Base ismeret.

allas@robolution.eu

Az Atomerőmű SE kosárlabda 
szakosztályának régi-új edző-
jével, Dzunics Braniszlavval 
beszélgettünk.

– Miért hagytad el Fehérvárt, és 
választottad az ASE csapatát?
– Székesfehérvárról három év 
után távoztam, bajnoki és Ma-
gyar Kupa-győzelemmel. Úgy 
éreztem, váltanom kell, hogy új 
kihívás kell, oda kell mennem, 
ahol hasonlóak az elvárások. 
Magyarországon nincs sok ilyen. 
Lejárt a szerződésem, így szeren-
csére tudtam váltani. Tóth János 
szakosztályelnök keresett meg, 
hogy jönnék-e, végül kétéves 
szerződést kötöttem a klubbal. 
Az előző paksi éveimre vissza-
emlékezve jó darabig igen jól 
mentek a dolgok, de amikor jöt-
tek a problémák, akkor a távozás 
mellett döntöttem. Most már, a 
mai eszemmel másképp állnék 
hozzá a kérdéshez. Voltak belső 
gondok is, de akkor nem ez volt 
a fő oka az eljövetelemnek. A 
fő ok az eredménytelenség volt: 
gyenge csapatoktól kaptunk ki, 
és akkor ezen nem tudtam vál-
toztatni. Máig hiányérzetem van, 
hogy valamit nem úgy fejeztem 

be, ahogy kellett volna, ezért is 
térek vissza.
– A szurkolók körében nagy az 
érdeklődés, hogy milyen csapatra 
számíthatnak. Hol tartasz a játé-
kosok kiválasztásában?
– Nem lesznek nagy változások. 
Medve Máté visszatér, ő volt már 
a játékosom az ASE-ban. Kovács 
Ákost és Körtélyesi Gergelyt an-
nak idején az én javaslatomra 
szerződtette az egyesület, bízván, 
hogy hasznos tagjai lesznek a 
csapatnak. Azóta ezt bizonyítot-
ták is, és most is fontos szerepet 
fognak kapni. Célunk, hogy mi-
nél erősebb magyar mag legyen. 
Senkit, még a külföldi játékost 
sem akarom egy mérkőzésen 
35-40 percet játszatni, csak ha 
nagyon muszáj! Honosított ma-
gyar játékosokban is gondol-
kodtunk, Bellel nem tudtunk 
megegyezni, Hollis pedig szeret-
ne német vagy olasz csapatban, 
magasabb szinten bizonyítani. 
Az EuroChallenge Kupa-indulá-
sunk biztosan valamilyen szinten 
motiváció lehet egy külföldi játé-
kosnak, de vannak más ösztön-
zők is, például a pénz.
– Vannak már kiszemelt külföldi 
játékosok?

– Lorenzo Williamsszel komoly 
tárgyalások folynak, a többi le-
hetséges jelöltről az ügynökök 
küldik az anyagot. Könnyebb 
rész a kiválasztás, de sok eset-
ben nem az jön be, amit szeret-
nénk, jó, ha minden negyedik 
játékos beváltja a hozzá fűzött 
reményeket. Most lehet nagyon 
jó játékosokat venni, csakhogy 
ez pénzkérdés, ezért nem kell 
túlzásokba esni, előbb megnéz-
zük a választékot. Mindenáron 
nem akarunk megvenni senkit 
sem.
– Mikor kezditek a felkészülést?

– Augusztus első hetében már ott 
leszek a csarnokban, de hivatalo-
san csak a hónap közepén kezd-
jük a munkát. Addigra nagyjából 
meglesz a keret, aki nem a váloga-
tottal szerepel, az ott lesz. Erőnléti 
és egyéni képzést is tartunk. Ha 
lesz selejtező a EuroChallenge 
Kupában, szeptember végén már 
tétmeccset játszunk. Az elvárások 
adottak, a minimum a bajnok-
ságban és a Magyar Kupában is a 
legjobb négybe kerülés. Megpró-
báljuk felkavarni az állóvizet, előre 
mozdulni, a szurkolóknak sok po-
zitív élménnyel kedvezni.      -joko-

Dzunics győzelmet ünnepel 2008 májusában  a Pécs elleni bajnoki 
döntő második mérkőzésén.

Pakson talált rá az új kihívásra
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Jelen sorok írójaként beisme-
rem, nem szívem csücske a rap, 
amit egy percig sem titkoltam 
beszélgetőpartnereim előtt sem. 
Így megvallva számos sztere-
otípia élt bennem a stílus kép-
viselőivel szemben: csuklyás 
huligánok, magamutogató fene-
gyerekek, akik hazánk Bronxá-
ban, a nyóckerben puffogtatnak 
üres közhelyeket soha meg nem 
történt balhékról, soha meg nem 
szerzett csajokról, soha meg 
nem élt létbizonytalanságról. Szó-
val polgárpukkasztó műmájerek 
sok-sok rizsával. Egy paksi vonat-
kozású videoklip kapcsán mégis 
felfigyeltem erre a szcénára és 
úgy döntöttem, energiát fordítok 
arra, hogy előítéleteimet igazol-
jam vagy cáfoljam. Én lepődtem 
meg a legjobban, hogy az utóbbi 
történt. Paks hamar felkerült a 
raptérképre, mondja Édl Péter 
– a rajongók számára és benn-
fentes körökben csak Jedi –, 
aki úgynevezett elsőgenerációs 
rapper, a hazai hip-hop születé-
sének részese és szemtanúja. A 
kilencvenes évek elején magyar 
rap még alig létezett, az amerikai 
is épphogy csak elkezdett beszi-
várogni a határokon. A magyar 
underground rapegyüttesek 
egyik korai hírnöke, a paksi 
Trogaz már ekkor mozgolód-
ni kezdett. Az 1998-as Fila Rap 
Jam elnevezésű tehetségkutatón 
Mindenhol jobb című számuk-
kal elsők lettek és a közönség-
díjat is elnyerték. Nem sokkal 
később egy harmadik tag sze-
gődött melléjük, a szintén paksi 
Norba, vagyis Asztalos Norbert, 
így született a Dózis nevű formá-
ció, amely a negyedik, egyben 
utolsó Fila Rap Jam-en (1999) 
a negyedik helyen végzett. Pé-
ter minden lemezen közremű-
ködött egy-egy számban, azo-
kat írta és rappelte el, de a zene 
jobban vonzotta, így dj lett. 
Mixeket készít, közös lemezt is 
adtak ki tavaly nyáron Stiglincz 
Ferenccel, azaz Rawmatikkal 
Mulatós Mixtép címen. A fiatal 
paksi tehetség nevét nem olyan 
régóta ismerheti a szakma, de 

legutóbbi produceri albuma 
(ÜtemRAWság) a kritikusok 
szerint igen ütős lett. Hazai és 
nemzetközi mc-ket is meghívott 
lemezére: ez sorban a második, 
folytatása a napokban jelenhet 
meg, amit a szerző becenevével 
fémjelzett honlapról lehet meg-
rendelni. A hetvenperces koron-
gon szereplő Adj Király Katonát 
című szám videoklipjének jele-
netei az atomerőmű Karbantar-
tó- és Gyakorlóközpontjában 
készültek. Ferenc saját zenéket, 
harmóniákat komponál, egy-
egy hang, vagy hangszer köré 
építkezik, újrahasználja, díszíti 
azt, majd épít rá egy dobalapot 
és a többi hangszert is beleépíti. 
Különlegessége abban is rejlik, 
hogy az összerakott zenei alapo-
kat akár a koncert alatt élőben 
újrakomponálja. Elárulták, házi 
stúdióban dolgoznak, mert a 
stúdiófelvételek egyébként meg-
fizethetetlenek. – Tíz év kellett a 
rendes technika összerakásához, 
egy jó autó ára már benne van 
és nem kevés nélkülözés kellett 
hozzá – vallotta meg őszintén 
Péter, aki firtatva civil állását 
(ugyanis kizárólag hiphopból 
megélni nem lehet) csak any-
nyit felel, mit számít, jó mun-
kásemberek vagyunk. A baj ott 
van, hogy már a rajongók sem 
a régiek, teszi hozzá Ferenc. Ré-
gen száz kilométereket utazott 
a közönség egy-egy banda, buli 
miatt, most még a helyben szer-
vezett koncertekre sem mennek 
el, nem fizetnek belépőt, nem 
vásárolnak lemezt. Az inter-
netről mindent letöltenek, nem 
tisztelik meg az előadót azzal, 
hogy befektetnek, amiből ő 
fejleszteni tudna, magyarázza. 
– Pedig rengeteg pénzbe kerül 
a lemezkiadás, borítótervezés, 
minden, ami ezzel jár, de a zene 
szeretete miatt csináljuk, csak ez 
számít – szögezi le Jedi. Már a 
tehetségkutatók sem indítanak 
el komoly karriert, mert érték-
telenné, futószalagszerűvé vál-
tak. Egy komolyabb csapat há-
rom-négyévente adott ki lemezt, 
most pedig sorban érkeznek 

az albumok. A hallgatóság sem 
gondolkozik a szövegen, hamar 
megemészti, úgy, mint a gyors-
kaját, teszi hozzá Rawmatik.  
– A műfaj hitelessége csakis attól 
függ, hogy milyen szituációkat él 
meg az előadó nap mint nap és 
azokat mennyire ábrázolja való-
sághűen – emelte ki Norba, aki 
nem csupán részese volt a hazai 
rap ébredésének, hanem ma már 
országos ismertségnek örvend. 
– Pakshoz köt minden gyerek-
kori élmény, onnan származnak 
a legjobb barátságok, szívesen 
járunk le lazítani egy-egy hétvé-
gére a fővárosi káoszból – ma-
gyarázza, miért szerepel gyakran 
klipjei helyszínéül az atomváros. 
Az előtte szólókhoz csatlakozva 
megerősíti, rapből csak nagyon 
kevesen élnek ebben az ország-
ban. – Nekem a zene sosem lesz 
főállás, mivel a kenyérkeresési 
kényszer izzadtságszagúvá teszi 
mindazt, ami nekem szerelem 
– mondja. A hazai under ground 
hiphop oszlopos tagja több ko-
rongot is adott már ki, a stílusnak 
megfelelő ruházati boltot nyitott, 

és zenéjében is szívesen nyújt 
újat: Agykontroll című nagyle-
mezén például a széles körben 
ismert Molnár Ferenc Caramel 
Fonogram-díjas Megasztár-fel-
fedezettel is van közös produk-
ciója. Albumai az egyik legko-
molyabb hazai under ground 
hiphop kiadó, a Kriminal Beats 
listáját gazdagítják, amelynek 
nem régóta tagja Rawmatik is. 
Ahhoz, hogy a műfaj szerel-
mesei azzal foglalkozhassanak, 
amit szeretnek, összefogás kell, 
vallja Ferenc és Péter. Az pedig 
működik, és nem csupán a rap-
perek között: Rawmatik a szin-
tén paksi Hesz–Ulbert páros 
dalánál is közreműködött nem-
régiben. Hesz Ádám és Ulbert 
Ferenc újabb szerzeménnyel, a 
How could I című dallal rukkolt 
elő, amelynek már a videoklipje 
is elkészült. A nótát sugározza a 
Music Channel és az MR2 Petőfi 
Rádió. A zenészpáros szívesen 
ötvöz dalaiban különböző stílu-
sokat, igazi zenei szubkultúrát te-
remtve, amiben a rap a jövőben 
is helyet kap.               Matus Dóra

A zene szeretete a fontos


