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Friss, fiatalos arculatot kap a város
Az Atomfutáson mutatkozott be
a város új, friss, dinamikus arculatának egy szelete. Az új grafikával ellátott ajándéktárgyak elsőként a hétvégén a Turisztikai
Információs Pont standján voltak megvásárolhatók.
A turisztikai és városmarketingbizottság úgy döntött, hogy új,
minőségi termékcsaládot terveztet új arculattal. – A paksi Nagy Tamással dolgoztunk
együtt, az ő munkája volt korábban az olimpiai molinó – tájékoztatott Czink Dóra. A reprezentációs ajándékok összetétele is átalakult. Mivel a bizottság
szeretné előtérbe helyezni a
gasztronómiát, ezen belül a sillert és a halászlét, készíttettek
például dugóhúzót, dropstopot
és kötényt, amik már önmagukban megjelenítik, melyek azok
a paksi értékek, amiket szeretnének megmutatni az országnak.
Az ajándéktárgyakat elsőként az
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Atomfutáson lehetett megvásárolni, ahol a Turisztikai Információs Pont az Agricummal közös standon képviseltette magát,
ott voltak elérhetőek a gasztronómiához köthető tárgyak mellett az új baseballsapkák, pólók
és borospohár-alátétek.
– Olyan minőségi termékcsaládot állítottunk össze, amiben

a kis értékű tárgyaktól a komolyabbakig sok minden megtalálható, és ajándéknak is kiválóak – tudtuk meg Paks turisztikai referensétől. A szakember
hangsúlyozta, hogy a teljes arculatváltásnak komoly szakmai szabályai vannak, nagy lélegzetű munka, az új grafikával
készült ajándéktárgyak elkészí-

tése csak a folyamat első lépése
volt. Jövőre szeretnék átdolgozni az arculati kézikönyvet az új
városmarketing-stratégia megalkotásával párhuzamosan. Más
városok tapasztalatait is igyekeznek hasznosítani.
– Szeretnénk tanulni a partnervárosainktól, Kaposvártól és
például Kalocsától, amelyekkel
turisztikai együttműködést is
kötöttünk. A kaposvári turisztikai és városmarketing-bizottság szeptemberben Paksra látogat, a Somogy megyei szakemberekkel már erről a témáról is
tárgyalunk – tette hozzá a referens. Ritter Zoltán, a paksi szakbizottság tagja arról tájékoztatott, hogy a további feladatokat is munkacsoportok
koordinálják, melyekben helyi civilszervezetek és vállalkozások képviselői is dolgoznak
majd.
Dallos Szilvia

Rióból hazatérő olimpikonjainkat, Bor Barnát, Csoknyai Lászlót, Somorácz Tamást és Cirjenics Miklóst köszöntötte a város nevében Süli
János polgármester a tiszteletükre rendezett vacsorán az Erzsébet Nagy Szállodában. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Számos tanintézmény megszépült
a nyári szünet alatt
Befejeződött az oktatási intézmények nyári nagykarbantartása. Megszépült többek közt
a Deák iskola egyik alsó tagozatos épülete, és korszerűsödött a
II. Rákóczi tornatermének burkolata, utóbbi pályázati támoga-

tás segítségével. A felújítási listát
idén is az intézményvezetők, az
önkormányzat műszaki osztálya
és a karbantartással megbízott
DC Dunakom Plusz Kft. állította össze, a munkálatok a tanévzárók után azonnal elkezdődtek.
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A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban és az egykori önkormányzati működtetésű általános iskolákban folytatódott a néhány éve
elindított burkolatfelújítási és
belsőnyílásszárócsere-program,
a II. Rákócziban három szárnyfolyosó és az ott található tantermek szépültek meg ennek keretében. A lakótelepi iskolában
Bana János, Barnabás István és
Szabó Péter képviselő támogatásával dicsőségfal is készült,
ahol az eredményes diákok díjai sorakoznak, és megújult a
tornaterem padlóburkolata is.
A parkettázás az Atomerőmű
Sportegyesület sikeres tao-pályázata és az önkormányzat által
biztosított önrésznek köszönhetően készült el. Az iskolakezdés
előtti héten lezárult a műszaki átadás a Deák iskola Dózsa
György úti alsó tagozatos épü-

letrészében is. Megújult a helyi
védelem alatt álló épület homlokzata, elvégezték a szigetelést,
a nyílászárócserét és a ragaljafelújítást. A Deák felső tagozatán folytatódott a beépített öltözőszekrények korszerűsítése
is. A Paksi Napsugár Óvoda tagóvodáiban a szükséges karbantartási munkák mellett új kódos
beléptetőt telepítettek, a Paksi
Benedek Elek Óvoda Mesevár
tagóvodájában pedig újabb udvarrész kapott új burkolatot. Az
intézményi játszóterek felújítása is megtörtént az ősz elejére: a
javítások mellett néhány térre új
játékelemek is kerültek. A felújítási munkákra nyolcvanmillió, a
tisztasági festésekre húszmillió
forintot biztosított idén a paksi
önkormányzat, a kivitelező a DC
Dunakom Plusz Kft. volt.
-dallos-
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Keresik a megoldást a bérlakáshelyzetre
Kevés az önkormányzati bérlakás, sok az
igénylő, ugyanakkor vannak milliós tartozást felhalmozó és a közösségi együttélés szabályait be nem tartó bérlők. A város
ezért tavasszal programot indított a problémák megszüntetésére. A helyi lakásrendeletet 2015-ben vizsgálták felül, a problémák azóta megsokasodtak. Paks 176 bérlakást üzemeltet, ebből 69 szociális, 75 ún.
előtakarékos, 15 piaci alapon működtetett
és 17 szolgálati bérlemény, ez utóbbit közfeladatot ellátók kérelmezhetik. A lakások mindegyike lakott, a szociálisra 16, az
előtakarékosra 50-en állnak sorba.
– Egyre több a hitel vagy egyéb ok miatt bajba jutott család, emiatt emelkedik a
sorban állók száma. Ráadásul az albérletés ingatlanárak is az egekbe szöktek Pakson – mondja Szabó Péter. Az alpolgármes-

ter szerint ez csak az egyik oka annak, hogy
tavasszal programot indított a helyzet rendezése érdekében az önkormányzat. Azt
mondja, bár a felülvizsgálatok során kiderül, hogy több család lakbértartozása már
kezelhetetlen mértékű, a kilakoltatás csak
az utolsó eszköz lesz az önkormányzat kezében.
Van milliós közüzemi és lakbértartozást felhalmozó bérlő is, ez annak is a következménye, hogy központilag átalakult a szociális segélyezés rendszere, erről Badics Istvánné beszélt. Az önkormányzat szociális
osztályának vezetője szerint míg korábban
havi 10-15 ezer forintot is kaptak a rászorulók a lakásfenntartási költségek fedezésére,
ma ez az összeg alig 3-4 ezer. Bár az önkormányzat évente mintegy 160 millió forintot
fordít szociális kiadásokra, és több, országo-

san egyedülálló támogatási formát működtet, a bérlakásokban élők mindegyikének
helyzetén nem segíthet. Tavasszal megbízták a Humán Innovációs Csoport Kft.-t egy
kérdőíves felmérés elkészítésére, melyben a
bérlők és a helyi szakemberek véleményére
is kíváncsiak voltak. Az adatokból előtanulmány készült, ezt is megismerhették a helyi szakemberek az önkormányzati program
következő lépcsőjeként megszervezett szakmai műhelyen. A városházán tartott rendezvényen országos példákat is bemutattak. A
tapasztalatok felhasználásával elkezdődött a
megoldáskeresés a paksi helyzetre. Szó van
például előrefizetős feltöltőkártya bevezetéséről, ami a közüzemi díjak és a lakbérek fizetését biztosítaná, és újabb bérlakások építését is tervezi az önkormányzat. Döntés a
jövő év tavaszán várható.
-dal-

Extrémsportparkot álmodtak Paksra
PakSkate néven komplex paksi extrémsportpark építését tervezi az önkormányzat. A projektről a tervezőcsapat egyik tagja, Solymos Attila tájékoztatta a képviselő-testület és a városházi apparátus tagjait,
valamint a Paks II. projektcég képviselőit
a polgármesteri hivatalban. A park az Ürgemezőn létesülne. Az okleveles építészmérnök szerint nemcsak a közel száz helyi
BMX-kerékpározó, rollerező, görkorcsolyázó, gördeszkázó fiatal számára jelentene bemutatási, gyakorlási, versenyzési, oktatási
lehetőséget a park, hanem a sportturizmus
révén az ország más területeiről is idevonzaná az extrémsportot űzőket.
Közel húsz éve fogalmazódott meg először egy extrémsportpark építésének terve Pakson, azóta tervek készültek és többször napirendre került a megvalósítás is.
– A komplex extrémsportpark jelenleg egy
projektelképzelés, amiből a kétgenerációs
dirtpálya a megvalósulás küszöbén áll, hiszen ez jogerős építési engedéllyel, kiviteli
tervvel és közbeszerzési anyagdokumentumokkal bíró program, szerepel a város idei
költségvetésében – erről Süli János tájékoztatott a városházán. A polgármester szerint az új sportpark népszerű lenne, hiszen
amellett, hogy számos helyi fiatal tölthetné
el itt a szabadidejét, ide lehetne hozni olyan
versenyeket, amelyek tovább növelnék Paks
ismertségét.
– Ezek többnapos rendezvények, szállásfoglalással, ami a városnak újabb bevételt
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jelentene. Az országban több településen
működik extrémsportparkrészlet, de olyan
komplex létesítmény, amit Paksra tervezünk, még nincs – hallhattuk a fórumon.
Mivel hazánkban egyedülálló pálya épülne,
ezért nemzetközi szintű versenyeket is rendezhetnénk, néhány év múlva akár Európabajnokságot is – emelte ki Solymos Attila.
A rendezvényen bemutatták az új atomerőművi blokkok építése kapcsán felmerülő
városfejlesztési feladatok településrendezési programját is. A komplex térbeli vizsgálat
Fotó: Pixabay

alapján megszületett elképzelések a közlekedés, a közműrendszerek, a lakó- és ipari,
valamint a szabadidős területek és az intézményrendszer fejlesztését érintik. – A város településrendezési terveit fel kell készíteni a közelgő változásokra, és vállalkozók
bevonásával meg kell teremteni azt a gazdasági környezetet, amin keresztül a projektek elindulhatnak. Ezen dolgozunk jelenleg – mondta el Süli János, Paks polgármestere.
Dallos Szilvia

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Kitüntették Paks rendőrkapitányát
Tíz éve áll a Paksi Rendőrkapitányság élén
dr. Kuti István. Sok egyéb mellett büszke
arra, hogy jó a munkahelyi légkör, alacsony
a fluktuáció az általa vezetett kapitányságon. Azt, hogy megkapta a Magyar Arany
Érdemkereszt Katonai Tagozata kitüntetést, a kollektíva sikereként könyveli el. Az
eredményességben – mint kiemelte – a családi háttérnek is fontos szerepe van, beleértve a szülőket, a társat, a gyerekeket. Annak,
hogy felszerelt a testülethez, lassan huszonöt esztendeje. Ezalatt nemcsak a ranglétrát,
hanem a különféle szakterületeket is végigjárta. A gyakorlat mellett elméletben is
szinte szüntelenül tanult. Ennek köszönhetően lehetne ügyvéd, bíró ugyanúgy, mint –
mondjuk – főagronómus…
Dunaföldváron nőtt fel, ma is ott él, és pályafutását is ott kezdte, csakhogy nem rendőrként, hanem agrárszakemberként. Első,
szántóföldi növénytermesztő üzemmérnök diplomáját a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerezte. Mint elmondta,
nem volt tudatos a pályaválasztása, de bizonyára valamelyest befolyásolta, hogy szülei – hacsak munka mellett is – mindig gazdálkodtak. Magáról azt mondja, hogy nem
volt túlságosan szorgalmas, ezért igyekezett olyan iskola után nézni, ahova biztosan
elegendő lesz a pontszáma, és olyan szakmát ad, amiben el tudja magát képzelni. Így
esett a választás a mezőgazdaságra.
Nem tudni, mi lett volna, ha tényleg szorgalmas diák lett volna. Mindenesetre máig három diplomával toldotta meg az elsőt. Azt
mondja, azért, mert ha valamihez hozzáfog,

azt szereti alaposan megismerni. A főiskola
után a dunaföldvári Alkotmány, valamint az
Aranykalász Tsz-ben dolgozott, de nem sokkal később egy volt gimnáziumi osztálytársa példájának hatására jelentkezett a rendőrségre, ahol először mint nyomozótiszthelyettes dolgozott Dunaújvárosban. Innen
a paksi kapitányságra, majd Szekszárdra, a
rendőr-főkapitányságra vitt az útja, utóbbin
gazdaságvédelmi felderítőként dolgozott. A
következő állomás a dunaföldvári őrs volt,
majd rövid főkapitánysági visszatérés után
Paks, ahol 2006 elejétől látja el a kapitányi
teendőket. Állítja, nem a hivatali elkötelezettség mondatja vele, hogy mindenütt jól
érezte magát, mindegyik munkáját, beosztását szerette. Ennek egyik oka szavai szerint
az, hogy mindenütt emberekkel foglalkozott. A másik pedig az, hogy tisztában van
vele, az ember akkor lehet boldog, ha megtanulja szeretni azt, amit csinál. Mint hozzáteszi, gyerekeit is igyekszik erre megtanítani, hiszen nincs mindenki abban a szerencsés helyzetben, hogy az legyen a munkája,
amit szeret. Ezért fontos, hogy megtanulja
megtalálni benne a sikerélményt.
Dr. Kuti István azt vallja, hogy a rendőri hivatáshoz elsősorban tisztesség kell, illetve a
rend szeretete. Hozzátette, szerencsés esetben a törvényesség az igazság mellett áll, fontos, hogy a rendőr tudjon azonosulni vele és
legyen képessége ezt másokkal is elfogadtatni. Tény – tette hozzá –, hogy a hivatás kötelez. Aki rendőrnek áll, annak a civil életben is úgy kell viselkednie, hogy ne hozzon
szégyent a testületre. Példaként azt hozza fel,

hogy egy rendőr nem száguldozhat ittasan
az autójával. Nem azért, mert a törvény tiltja, hanem „belső kényszerből”. Dr. Kuti István mindezt a rá jellemző fegyelmezettséggel mondja. A kérdésre, ami azt firtatja, hogy
mindig ilyen szigorú és következetes-e, azt
mondja, enélkül nem megy, de ez nem jelenti azt, hogy fagyos lenne a hangulat a paksi kapitányságon. Éppen ellenkezőleg: vonzó
a légkör, akadnak olyan kollégák, akik éppen
emiatt komoly távolságról – például Bács
megyéből – járnak be.
Az, hogy Tolna megye rendőrfőkapitánya,
dr. Soczó László éppen a Paksi Rendőrkapitányság vezetőjét terjesztette fel a rangos
állami kitüntetésre, objektív adatokkal is
indokolható, évek óta igen jók a felderítési, eredményességi mutatói a szervezetnek,
de a kapitány szerint ez kevés, fontos a lakosság visszajelzése is. E téren szintén nincs
oka az elégedetlenségre, egyre gyakoribb
az olyan vélemény, miszerint kulturáltan,
szakszerűen intézkedtek kollégái.
Dr. Kuti István szülőként és munkahelyi
vezetőként is hasonló elveket vall. Úgy gondolja, akkor teszi jól a dolgát, ha úgy bánik a
gyerekeivel, munkatársaival, mint az íjász a
nyilával. Az ő dolga, hogy jól felkészítve célra tartsa. A kilövés után pedig már csak az a
dolga, hogy figyelje, célba ért-e.
Az elismerés szerint jó „íjász”, hiszen – mint
az indoklásban áll – a Paksi Rendőrkapitányság vezetőjét hivatása iránti elkötelezettséggel végzett felelősségteljes szakmai és vezetői
munkája tette méltóvá a kitüntetésre.
Vida T.
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmű

Nagy teljesítmények randevúja
Nagy teljesítmények randevújának is nevezhetnénk azt a találkozót, amit Hamvas István vezérigazgató kezdeményezett az
idei Nemzetközi Ifjúsági Fizikatorna – International Youth
Phyiscs Tournament (IYPT) –
magyar résztvevőivel. A fiatalok ezüstérmet szereztek, azaz
remekül teljesítettek a világversenyen, ami az atomerőmű fizikus végzettségű vezetőjének felkeltette a figyelmét. A nyolctagú
válogatott és három felkészítője örömmel tett eleget a meghívásnak. Az Oroszországban,
harminc ország részvételével
rendezett fizikatornán egyébként öten vettek részt, Kádár
István, Varga-Umbrich Eszter,
Nagy Balázs, Bánóczki Tina
és Plaszkó Noel, a többiek egy
Ausztriában rendezett versenyen „vigasztalódtak”.

Az ezüstérmet szerzett diákok
az erőmű üzemi területén, látogatóközpontjában, múzeumában szereztek bővebb ismeretet az atomerőmű mű-

ködéséről, az áramellátásban
betöltött szerepéről, biztonsági filozófiájáról. Mint mondták, meglepte őket a létesítmény
nagysága és az energiaellátás-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

ban betöltött szerepének mértéke. Hamvas István vezérigazgató arról beszélt, hogy az alkalmazott fizika fellegvára a paksi
atomerőmű, majd arra is kitért,
hogy szükség van a jó szakemberekre. Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató arra buzdította a fiatalokat, hogy éljenek a
kínálkozó lehetőséggel és tanuljanak külföldön, de családot alapítani, dolgozni térjenek vissza.
Hömöstrei Mihály, az ELTE fizikatanára, a diákok egyik felkészítője beszámolt arról a tervükről, hogy megyei bázisokat építenek ki a versenyre való minél
eredményesebb felkészülés érdekében. Hamvas István azontúl,
hogy felhívta a figyelmet a Pakson meglévő potenciálra, ígéretet tett arra, hogy az atomerőmű
támogatni fogja a versenyen való
részvételt.
-vt-

Atomerőműves szakemberek elismerése
Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették
ki augusztus 20-án a nemzetközi és hazai
energetika és nukleáris technika területén
végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként Pekárik
Gézát, aki műszaki igazgatóként az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó műszaki vezetője. Közel három évtizede, kezdő mérnökként került az erőműhöz. Először az üzemviteli területen, végigjárva a
különböző beosztásokat, blokkügyeletesi
jogosítványt szerzett, közben alaposan
megismerte az atomerőmű technológiáját.
Ezt a tudást felhasználva pályája következő
jelentős állomása az úgynevezett Állapotorientált Kezelési Utasítások elkészítésében való részvétel volt a 2000-es évek elején. Ezután röviddel osztályvezetői megbízást kapott a rendszertechnikai osztályon,
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majd a műszaki főosztályt vezette, és immár egy évtizede műszaki igazgatóként az
erőmű egyik közvetlen irányítója. Vezetésével olyan kiemelkedő feladatokat sikerült teljesíteni, mint az erőmű teljesítményének növelése, az 1. és 2. blokk üzemidő-hosszabbítása. Jelenleg a 3. és 4. blokk
üzemidő-hosszabbításának, illetve a kampányhossz 12 hónapról 15 hónapra való
növelésének előkészítésén dolgozik.
Szintén elismerésben részesült az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója, dr. Katona Tamás János, aki több évtizedes eredményes kutatói, oktatói munkájáért a Magyar Érdemrend tiszti-keresztje kitüntetést vehette át. Katona Tamás János a
Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és Smart Techno-

lógiák Intézet Gépészmérnöki Tanszékének
egyetemi tanára.
Okleveles mérnök–hőfizikus diplomáját 1973ban szerezte meg Moszkvában, onnan az
MTA Központi Fizikai Kutatóintézetbe került, ahol a termohidraulikával és a reaktorzaj-diagnosztikával összefüggő tudományterületeket kutatta. Ahogy 2011-ben, amikor a
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Életműdíját átvette, elmondta lapunknak, hogy erőteljes kutatói indíttatással került Paksra, a műszaki fejlesztésre, és
saját bevallása szerint nem is vált igazán üzemi emberré, azaz üzemeltetővé, karbantartóvá, hanem mindig valahol az üzemeltetők és
a külvilági kutatók közötti mezsgyén maradt.
Az atomerőműben számtalan stratégiai projektben vállalt kulcsszerepet.
-vida-

Harmincéves az ESZI
Az eltelt évek alatt beigazolódott, hogy jó
döntés volt annak idején az iskola megalapítása – mondta Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója azon
az ünnepi délelőttön, amit az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendeztek.
Az intézmény sportcsarnokában az alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a város és
más oktatási intézmények vezetői, képviselői, valamint egykori és jelenlegi pedagógusok gyűltek össze felidézni az eltelt három
évtizedet és előretekinteni az iskolára váró
feladatokra.
– Nagyon sok olyan kollégára vagyunk
büszkék, akik itt kezdték a tanulmányaikat, többségük a technikum elvégzése után
ment az erőműbe dolgozni, de sokan továbbtanultak és az itt megszerzett műszaki
előképzésre épülő főiskolai, egyetemi diplomával a zsebükben jöttek vissza hozzánk
– fogalmazott Hamvas István. Az atomerőmű vezérigazgatója kiemelte: – Mi itt Pakson örülhetünk, hogy van egy olyan szakközépiskolánk, amely biztosítja számunkra
a szakember-utánpótlást. Míg Magyarországon már markánsan jelentkezik a szakemberhiány, addig náluk még éppen csak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

érezhető. A következő tíz évben több ezer
ember képzésére lesz szükség az 5-6. blokk
megépítéséhez és üzemeltetéséhez, a nyugállományba vonuló kollégák pótlására, ami
nemcsak az ESZI-re, hanem minden képző intézményre nagy feladatot ró – húzta alá. Azt is kifejtette, hogy egy iskola alapítása mindenképpen elkötelezettséget jelent, hosszútávú ígéret, ami jogi értelemben
is rögzített vállalás. – Elkötelezettek vagyunk, hogy a fennmaradásához, elit működéséhez szükséges feltételeket biztosítsuk
– fogalmazott.
Mittler István, az immáron 15 éves ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy
egy közel hétszáz diákkal és százfős kollektívával működő intézményben mindig
vannak feladatok, folyamatos a karbantartás és a fejlesztés. A 25 éves jubileum óta eltelt években valósult meg a sportcsarnok és
az iskolaépület közötti park teljes rekonstrukciója, a hőközpont megújítása, ahonnan más intézményeknek is szolgáltatnak
hőt, de felújították az éttermet, idén pedig
a harmadik emeleten végeztek munkálatokat, valamint elkészült egy kinti tornaterem is, ami a mindennapos testnevelésórá-

kon jó szolgálatot tesz majd. – Az iskolának
nagy vágya, hogy új kollégium épülhessen.
Van is erre megfelelő terület, ám az elmúlt
7-8 évben nem adódott a megvalósításhoz
pályázati lehetőség – mondta Mittler István, hozzátéve, hogy nem adják fel. Újságírói kérdésre felidézte, hogy az ESZI-t 1986ban azért hozták létre, hogy a meglévő négy
blokk szakember-utánpótlását biztosítsák.
A küszöbön álló bővítés kapcsán egészen
biztosan sok szakemberre lesz szükség, közép- és felsőfokú végzettségűekre egyaránt.
Előbbiek képzésében az ESZI-nek biztosan
komoly szerepe lesz, és elképzelhető, hogy
valamelyik egyetemmel együttműködve a
felsőoktatásba is be fog kapcsolódni. Kiemelte, az alapító, paksi atomerőmű által biztosított forrásnak köszönhetően, ami
az állami normatívával és az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából
származó bevétellel egészül ki, igen magas
színvonalú működést tudnak biztosítani.
– Az intézmény ismertsége évről évre növekszik – ezt már Szabó Béla igazgató
mondta hozzátéve, széles körben ismert,
hogy az ESZI-ben végzettek szakmai bizonyítványa mögött valódi tudás van, márpedig a különböző cégek elsősorban azokat a
szakembereket alkalmazzák, akik azonnal
hadra foghatók a munkahelyen. – A nagy
cégek sorban állnak a diákjainkért – fogalmazott, hozzátéve, az intézmény évek óta
készül arra, hogy az atomerőmű-bővítéshez
kapcsolódó feladatoknak eleget tegyen. Az
ESZI-ben változatlanul két-háromszoros a
túljelentkezés a kilencedik évfolyamra. A
meghirdetett szakmacsoportokat a hazai
villamosenergia-ipar igényeihez igazítják,
miközben folyamatosan alkalmazkodnak a
változó jogszabályi környezethez, az oktatási rendszerben bekövetkező változásokhoz.
– Úgy tekintek az ESZI-re, mint az életem
egyik fő művére – fogalmazott Kováts Balázs, az iskola első igazgatója. Az ünnepségen bemutatott, az intézmény harminc évét
összefoglaló kisfilm kapcsán megjegyezte, hogy éppen olyan gyorsan repültek el az
évek, amilyen gyorsan a film kockái leperegtek. – Jelenleg is az ESZI alapítványának
kuratóriumában dolgozom és megnyugvással figyelem, mi történik nap mint nap az iskolában – tette hozzá.
Az ünnepségen Lacza Csaba, Muck Pálné,
Pupp Ferenc, Tormáné Győrfi Éva, Szabó
Béla és Szabó Sándor törzsgárdaoklevelet
vehetett át, ők a kezdetektől fogva az intézmény dolgozói.
Kohl Gyöngyi
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Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Alapvetően jó kedélyű, csak a frontokat viseli nehezen, mondták el édesanyjukról Udvardy Lászlóné lányai, amikor köszöntésére
érkezett Süli János polgármester és S. Szabó
Gabriella kommunikációs referens. A látogatás oka nem volt más, mint hogy Marika

néni augusztus 30-án betöltötte a 90. életévét. Abán látta meg a napvilágot szülei első
gyermekeként, de Dunakömlődön nőtt fel.
Édesapja, Rauh Konrád ottani kántortanító
volt, édesanyja pedig Kasó Mária. Budapesten érettségizett, aztán hazatért, hogy nagybeteg anyukáját ápolja, akitől négy esztendővel később kellett végső búcsút vennie. Az
egykori konzervgyárban dolgozott, először
normacsoportvezető, majd mellette munkaügyi osztályvezető-helyettes volt, onnan
vonult nyugállományba. Nem tette le azonban végleg a lantot, még két évig az atomerőmű számviteli osztályán vállalt feladatokat. Mária néni 1951-ben ment férjhez, három gyermekük született, Mária, Zsuzsi és
Évi. Hat unokája van és három dédunokája,
ősszel érkezik a negyedik. Mivel Mária néni
jó néhány évvel ezelőtt sztrókot kapott, és fizikailag nem épült fel teljesen, a mindennapi teendőkben családtagjai és gondozók segítik. Pedig annak idején nem volt megállás:
ruhákat varrt a gyerekeknek, kötött, horgolt,
a polcokat mindig roskadásig megrakta té-

lire eltett finomságokkal és rendszeresen elvitte kirándulni gyerekeit.
– Mindent megtett értünk, szerető, gondoskodó édesanya – mondták el lányai hozzátéve, hogy amíg állapota engedte, az unokák
körül is sürgött-forgott. Több éven át szervezett nekik szilvásgombócevő versenyt,
amihez természetesen ő készítette az édes
finomságot, majd a 89. születésnapjára az
unokák lepték meg egy 89 szilvás gombócból készített tortával és egy oklevéllel a versenyek emlékére. Manapság már csendesebben telnek a napjai. Ahogy tréfásan megjegyezte, a televízióra délelőtt haragszik,
estefelé viszont bekapcsolja és főként ismeretterjesztő műsorokat néz, és a híreket is figyelemmel kíséri. Vannak kedvenc újságjai,
és soha nem hagyja ki a keresztrejtvényeket
sem, talán ez a legkedvesebb elfoglaltsága.
Az, hogy ilyen szép kort megért, szerinte
annak köszönhető, hogy mindig tevékeny
volt, de – ahogy lányai elmondták – lehet
családi örökség is, hiszen édesapja 105 évet
élt.
-kgy-

Díjazták a virágos portákat
Az előző évekhez hasonlóan három kategóriában zajlott az Együtt a parlagfű ellen Alapítvány tizenkilencedik lakossági
virágosítási versenye az önkormányzat támogatásával. A jelentkezők feladata változatlanul az volt, hogy lakóhelyükön szép,
rendezett, virágos környezetet alakítsanak
ki, ami egyben gyommentesítést is jelent,
ez pedig az alapítvány kiemelt célja. A nevezők munkáját értékelő zsűri két alkalommal szemlézett a portákon, áprilisban és júniusban. A zsűritagok, Klézl Terézia városi
főkertész, Saáry Miklósné, az alapítvány kuratóriumának tagja és Sáhi Manuéla, az alapítvány irodavezetője az értékelésnél az
egynyári és évelő virágok, a fák és bokrok
mennyiségét, arányát, a füves területek méretét és a kert gondozottságát, valamint a városképpel való összhangot vette figyelembe.
Az alapítvány székhelyén tartott záróünnepségen Süli János polgármester és Kissné Hegyi Ilona, az alapítvány kuratóriumának elnöke mondott köszönetet a részvevőknek,
majd a kiemelkedőnek ítélt kertek művelői
minősítéseket vehettek át. Aranyat kapott a
kertes házak megméretésében Kiss Lajosné Dunakömlődről, valamint Nikl Józsefné,
Kern Józsefné és Czekmeister Sándor, a lépcsőházak előtti területek esetében az Építők
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útja 14., az utcák közül pedig a Gábor Áron
utca. Ezüst minősítést ért el a legszebb virágos kertes ház kategóriában nevezők közül
Fink Mártonné és Péri Józsefné, mindketten
a Gábor Áron utcából, a lépcsőházak megméretésében pedig a Kodály Zoltán utca 9.
és 10. Bronz minősítésben részesült virágos kertes házért Gyarmathy Katalin, Krausz Nándor, valamint a dunakömlődi Adorján Józsefné, a lépcsőházak kategóriájában
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

pedig a Szent István tér 22. és a Kishegyi út
28. A minősítést elért nevezők emlékplakettet kaptak, a többi nevező ajándéktárgyat vehetett át, és mindannyiuk munkáját díjazták
virágpalántákkal is, amiket jövő év áprilisában vehetnek majd át. A kertes házak kategóriájában egyébként nyolcvan jelentkezés volt, lépcsőházat tizenegyet, utcát pedig
hármat neveztek.
Kohl Gy.

Nem kedvezett az időjárás a strandnak
Míg tavaly príma szezonja volt a paksi strandnak, az idei esztendőről sajnos ez
nem mondható el, vendégforgalom és árbevétel tekintetében is szerényebbek az eredmények a 2015-ösnél, tudtuk meg dr. Hanol
Jánostól. Mint azt a fürdőhelyet üzemeltető Mezőföldvíz Kft. szervezési és kommunikációs vezetője kifejtette, ez annak tudható be, hogy a júniusi és augusztusi időjárás
nem volt túlzottan strandolásbarát, illetve a
megyében új fürdők készültek el. A júliusra viszont nem lehetett panasz, a több mint
25 ezer látogató 45%-a ekkor pihent a paksi
fürdőhelyen. A nyitást megelőzően elvégzett
fejlesztések eredményeként egyébként még
komfortosabb lett a paksi strand. A szokásos
karbantartási munkákon túl korszerűsítették

a hangszórórendszert, a reflektor- és kamerahálózattal lefedték a strand teljes területét,
így növelték a személy- és vagyonbiztonságot, megújult a bejáratnál lévő pénztárhelyiség és a hozzá tartozó szociális helyiség, valamint az úszómesteri iroda. Az osztályvezetőtől azt is megtudtuk, hogy azért nem lehetett
használni a magántulajdonos által üzemeltetett csúszdát, mert leromlott a műszaki állapota. Egy új csúszda tervei már készen vannak, és szorgalmazzák, hogy a strand versenyképességének fenntartása érdekében
kerüljön be a város jövő évi költségvetésébe
és a következő nyárra készüljön el a modern
kiscsúszda, tette hozzá.
A paksi strandon rendezték ezen a nyáron is a Tűzkakas, valamint az Atomzsa-

ru országos strandfocibajnokságot, a Nagy
Sportágválasztót, és otthonra talált itt egy
új kezdeményezés is, az egész éjszakás Pool
Festival. A Mezőföldvíz Kft. már hagyományos családi és sportnapjára is változatlanul várták a cég főmérnökségeinek munkatársait és családtagjaikat, sportversenyeket és főzőversenyt tartottak. Az összesített
játékeredmények alapján most először itthon tartotta a vándorkupát a cég paksi főmérnöksége.
A felhőtlenül eltöltött nap után ismét a feladatokra koncentrálnak a kollégák, ami a
strand esetében a téliesítés. Az ürgemezei
létesítményt a szezon lezárulta után is kamerákkal és riasztóval őrzik.
Kohl Gy.

Az első számtól az utolsóig szinte végigtapsolta a közönség a Főnix Táncstúdió első
gálaműsorát. A táncstúdió még egy esztendős
sincs, de maroknyi fiatal csapatát máris szívébe zárta a közönség. Az est a Nyitni-kék fogyatékkal élők ellátásáról gondoskodó intézmény
produkciójával kezdődött. A Főnix alapítója,
vezetője, Kovács Noémi itt önkéntesként oktat.
Egyébként a tánc igen sok válfajával foglalkozik a néptánctól a budoáron át a modern táncokig. Ezekből az esten a lelkes közönség sorra
ízelítőt kapott. Három korcsoport lépett a színpadra, a minik, a tinik és a felnőttek, utóbbiak
között a teljesen amatőr budoártáncosok, akiket ugyanúgy szívébe zárt a publikum, mint
az együttes magját alkotó Kovács Noémit, Kosaras Adélt, Schönhard Zsanettet és Turánszki
Kristófot, akikhez ezen az esten vendégként
csatlakozott a szegedi Dolce Dance Tánciskola oktatója, Kovács Gergely, Németh Erik pedig
szaxofonjátékkal tette emlékezetesebbé az estét.
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Hosszú távra keresünk
kőműveseket,
illetve segédmunkásokat
betonozáshoz, akár 2-3-5 fős csapatok
jelentkezését is várjuk Tolna megyéből
jó kereseti lehetőséggel,
folyamatos munkavégzéssel.
Érdeklődni telefonon,
a 06-30-3000-306-es telefonszámon,
vagy személyesen a Belotti Kft.
telephelyén, Szekszárdon
az Otthon u. 17 szám alatt,
hétköznaponként 8-tól 16 óráig.

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Hétvégén
a sport fővárosa
volt Paks
Minden eddiginél több versenyző teljesítette az V. Atomfutás különböző távjait. A több
mint 1500 futó 11 táv közül választhatott. Idén újdonság volt a
KölyökBrutál, amely a számos
akadállyal nehezített körpálya
gyerekeknek kialakított változata
volt. Az Atomerőmű-sportcsarnok szomszédságában számos
kísérőprogram várta az érdeklődőket, este pedig a Kiscsillag
együttes adott koncertet. A futás
eredménylistái a www.atomfutas.
hu honlapon olvashatók.

Nemcsak a futásról szólt azonban a hétvége: pénteken harmincféle sportágat és mozgásformát próbálhattak ki a
paksi gyermekek a nyolcadik alkalommal megrendezett Nagy
Sportágválasztón az ürgemezei
strandon, ahol számos sportikonnal és példaképpel is találkozhattak az érdeklődők. Bemutatkozási lehetőséget kaptak
a helyi fitneszklubok és tánccsoportok is, ők az ASE-csarnok
mellett kialakított területen várták a mozogni vágyókat.

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök (Nagy Sportágválasztó) és
Fitt Tamás/Paksi Polgármesteri Hivatal (Atomfutás)
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PIHENÉS • GYÓGYULÁS • KIKAPCSOLÓDÁS

PAKSI
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS

Aquaerobic, nyugdíjastorna,
kondícionáló vízi gyógytorna,
egyéni gyógytorna, Pilates,
kismama száraztorna, intimtorna…
csupán néhány a gyógyfürdő nyújtotta
lehetőségek közül

RÉSZLEG
Nyitvatartás:
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/ 830-830
www.paksigyogyfurdo.hu

GYÓGYMASSZŐR AKÁR ELŐZETES
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
9-17 ÓRA KÖZÖTT
MÁR SZOMBATON IS!

Merüljön el medencéinkben!
Minősített gyógyvizünk saját kútból,
kb. 800 méter mélyről tör fel.

Kaliforniában is bemutatkozott Vincze Erika
A kaliforniai Berkeley-ben mutatkozott
be Vincze Erika. A Calligraphies in Conversation 2016, Third International Exhibition,
azaz a Kalligráfiai beszélgetések III. című
nemzetközi pályázatra Arash Shirinbab hívta meg, aki a Ziya Art Center ügyvezető igazgatója és kurátora, a San Diego Museum of
Art Artists Guilds művésztagja. A kurátor
Vincze Erika weboldaláról a 2011-ben készített „Farewell” című kalligráfiáját választotta ki. A pályázatra egyébként egy művész négy képet nyújthatott be digitális formában, amelyek közül egy eredeti darab
kerülhetett a kiállításra. A kiírás sem a stílust, sem a nyelvet nem korlátozta. A világ minden tájáról érkeztek pályaművek angol, héber, kínai, tibeti, arab, perzsa, török,
hindu és filippínó nyelven. Több mint kétszáz benyújtott kalligráfia közül huszonötöt
választott a zsűri, mondta el Vincze Erika.
– 2016-ban első ízben került fel a „Hungary”
felirat a meghívóra, ami nagy örömmel töltött el – tette hozzá. A kalligráfiákból a zsűrizést követően Kaliforniában a Fremont Art
Association Galériában nyílt kiállítás.
-vt12 n Paksi Hírnök, 2016. szeptember 9.

Jumbo Travel U TA Z Á S I
www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

Pályázat fiataloknak

IRODA
+36209660406

KERÉKPÁROS
KIRÁNDULÁSOK
Baráti társaságok vagy egyéni
kerékpáros kirándulások teljeskörű lebonyolítása.

SZABADKAI PIAC
2016.09.21.
Vásárlás a szabadkai piacon
3.000 Ft / fő
Kirándulásunk helyszíne a híres
szabadkai piac, mely a bazár és
a bolhapiac egyfajta ötvözete.

PRÁGA
2016.11.03-06.
4nap / 3éj
39.900 Ft / fő
travel

U-001672 · Mamut Bt

Az Együtt a parlagfű ellen
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át céljai elérése érdekében ajánlották fel.A 2014-es
szja 1%-ának összege 192.994
Ft volt, melyet szabadidős és
egészségmegőrző tevékenységekre fordítottunk. Bízunk
abban, hogy az elkövetkező
években is támogatják tevékenységünket, köszönettel:
Az Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai

Friss hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről
és a sportéletről
www.paksihirnok.hu

Még egy hétig, szeptember 16án 12 óráig lehet benyújtani a pályázatokat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány felhívására.
A szervezet célja a tudomány, az
anyanyelvi kultúra, a művészet, a
tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elért diákok és a velük foglalkozó felnőttek elismerése, biztatása.
Támogatják a kiváló teljesítményt
nyújtó, felsőfokú tanulmányo-

kat folytató fiatalokat is. Pályázni az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel,
hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks legyen, vagy itt tanuljon.
A pályázatot írásban, az erre szolgáló űrlapon kell benyújtani, ami
letölthető a paks.hu honlapról. A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet leadni.
-kgy-

Kiégett a Box
Kiégett a Dózsa György út és a
Rákóczi utca kereszteződésében álló közkedvelt Box büfé.
A paksi hivatásos tűzoltók rövid
időn belül megfékezték a tüzet
és áramtalanították az épületet.
Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője úgy tájékoztatott, hogy

két tűzoltóegység is érkezett a
lángok megfékezésére. „Elektromos zárlat miatt kigyulladt az
egyik fritőz, amit kézi poroltóval nem tudtunk eloltani” – ezt
már a Box Facebook-oldalán írták, hozzátéve, hogy dolgoznak a
mielőbbi újranyitáson.
-kg-

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
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Pakson éledt újra
a nemzetközi tubatábor
Pakson, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolában lelt új otthonra a korábban az ország
több pontján, utoljára 2008-ban megrendezett tubatábor. Az, hogy épp ide költözött,
egy szerencsés találkozásnak köszönhető:
az iskola egyetlen tubásnak készülő növendéke, Tóth Marcell egy kurzuson vett részt,
ahova elkísérte édesapja, Tóth János, aki történetesen a paksi művészeti iskola fúvóstanára. Ott találkoztak Kovács Zalán László
tubaművésszel, és beszélgetésük során kiderült, milyen régóta nem volt tubatábor, s felmerült az ötlet, hogy Pakson jó helye lenne.
Az iskolavezetésben partnerre találtak és a
paksi önkormányzat is az ügy mellé állt, így
sikerült megvalósítani az egyhetes tábort.
– Az iskola nyitott a jó kezdeményezésekre, minden szakmai kapcsolat, legyen az új
vagy már működő, az iskola munkáját segíti, lehetőséget teremt a fejlődésre, fejlesztésre – fogalmazott Simon Péter. A Pro Artis
igazgatója hozzátette, hogy a jövőben is tá-

mogatni fogja azokat a kezdeményezéseket,
amelyek az iskola jó hírét viszik.
Az idei tubatáborba 25 növendék érkezett az
ország több pontjáról, sőt határainkon túlról is. A főszervező Kovács Zalán László tubaművész, a Doktoranduszok Országos Szövetsége Zenetudományi Osztályának alelnöke
volt, a művészeti vezető pedig Adamik Gábor,
a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, a Magyar Állami Operaház szólistája. A növendékeket Szalay Csaba,
a Luxemburgi Filharmonikus Zenekar, Juhász
Aba József, a Frankfurti Operaház, Bazsinka
József, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, valamint Mazura János, Pék András és Kerekes
Imre tubaművészek oktatták.
A tubás dallamok nemcsak a művészeti termeiben, udvarán csendültek fel, ugyanis a
tábor ideje alatt több koncert is volt. A nyitóhangversenyen Kovács Zalán László tubaművész lépett fel, hárfán közreműködött
Bábel Klára, harmonikán pedig Demeniv

Mihály. Tolnán a Nehéz Fiúk Tubakvartett
térzenét adott, az iskolában rendezett második esten versenygyőzteseket hallgathatott a
közönség Beregi András és Lukács Gergely személyében, Szelcsányi Ágnes zongorán működött közre, a zárókoncerten pedig,
amit a Paksi Vak Bottyán Gimnázium díszudvarán tartottak, minden táborozó színre lépett. A szólista itt nem más volt, mint
Bazsinka József Liszt-díjas tubaművész.
A tábort vezető Kovács Zalán László elmondta, hogy a magyarországi zeneiskolákban öszszesen talán kétszáz tubás növendék van, ami
azt jelenti, hogy nagyjából tíz százalékuk volt
itt Pakson, ahol már kijelölték a jövő évi tábor
időpontját. A szervezők bíznak abban, hogy
itt új erőre tud majd kapni ez a lehetőség, és
a táborozó zenészpalánták létszáma folyamatosan növekedni fog, valamint hogy a főiskolás korosztály is csatlakozik a magas szakmai
színvonalú programhoz, amely immáron
nemzetközivé vált.
-gyöngy-

Sokan indultak kincset keresni
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A nyáron is kapcsolatban akart maradni
az olvasókkal a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Kincskereső Gyermekkönyvtár, ezért a könyveket, az olvasást fókuszba állító, azokat népszerűsítő játékot hirdettek. A
Geobook Catching során a szervezők a város 49 pontján helyeztek el „kincsesládákat”,
amikben könyvekből választott idézeteket
rejtettek el, mindegyikhez mellékelve a mű
14 n Paksi Hírnök, 2016. szeptember 9.

címét és a szerző nevét. A játékosok GPSkoordináták segítségével juthattak el hozzájuk, majd a bennük talált információkat kellett elküldeni e-mailben a könyvtárba. A
programot családi nappal zárták, amit a hagyományőrzés jegyében rendeztek meg: volt
népi játszóház, kézműves foglalkozások, mesemondás, koncertet adott a Szaggató zenekar és táncházat is tartottak. A program tá-

mogatóinak köszönhetően paksi vonatkozású könyvekkel jutalmazták a vállalkozó
kedvű játékosokat, összesen 84 főt, akik között 11 felnőtt egyéni játékos volt, 17 család
és 21 gyerek. Utóbbiak közül 12-en a játékon
belül kifejezetten nekik meghirdetett feladatot teljesítve, a játszótereket járták végig az
idézetek után kutatva.
A résztvevők beszámolóiból kiderült, hogy a
kincskeresőjáték kiváló családi program volt,
kimozdította a gyerekeket a négy fal közül, és
voltak, akik családi, baráti túrákat, piknikezést szerveztek rá. A Geobook Catching mellett rajzpályázatot is hirdetett a Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár és a Kincskereső Gyermekkönyvtár a nyári szünidőre, aminek keretében 3-18 évesektől vártak rajzokat Legkedvesebb olvasmányélményem címmel szeptember 9-ig. Az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli, a legjobb rajzokkal a könyvtár
naptárát illusztrálják majd. Pumerscheinné
Bedekovity Zóra könyvtárigazgató azt is elmondta, hogy a jövőben sem hagyják játék
nélkül olvasóikat: szeptember közepén újabbat indítanak, aminek eredményhirdetése a
Könyves Vasárnapon lesz újabb családi programmal egybekötve.
-kgy-

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Vida Tünde
A lehetőség azzal táncol, aki fent
van a táncparketten. Ebben hisz
Vida Tünde újságíró kollégánk,
akinek eddigi pályafutása igazolja ifj. H. Jackson Brown gondolatát. Országos, megyei és helyi szinten végzett kiemelkedő
újságírói, szerkesztő-riporteri tevékenységét, valamint az Örökségünk mozgalomban végzett munkáját az Év Tolna Megyei Újságírója Díjjal ismerte el
a Tolna Megyei Önkormányzat,
aminek apropóján átültettük a
diktafon másik oldalára egy beszélgetés erejéig.
Múlt péntek délelőtt, a Paksi Hírnök szerkesztősége: betoppan
az irodába, egyeztet a soros lapszámmal kapcsolatban, közben
egyfolytában csörög mindkét telefonja, tárcsáz ő is párat, aztán
már robog is tovább, mert még
riportokra kell mennie, cikkeket
írnia, megbeszélése is lesz, közben pedig még hazaugrik összerittyenteni az ebédet. Tulajdonképpen bármelyik nap lejátszódhat ez a jelenet, merthogy Vida
Tündének minden napja éppen
ilyen zsúfolt. Igazán nem jellemző rá, hogy ölbe tett kézzel várná a sült galambot, hanem jelen
van az élet színpadán, észreve-

szi a lehetőségeket, vagy a lehetőségek találják meg őt, és fáradhatatlanul tesz a megvalósulásukért. Amikor az irodájában
leültünk erre a beszélgetésre, akkor sem látszott fáradtnak, pedig nap mint nap százfelé szalad.
Azt, hogy jelenleg hányfelé dolgozik, egy kézen nem lehet megszámolni, ha pedig teljes eddigi pályafutását összegezzük, akkor kettő is kevésnek bizonyul.
A „bölcső” a Fortuna Rádió volt
számára, aztán szép sorban jött
és máig maradt a Tolnai Népújság, a Paksi Hírnök, a Tolnatáj Tv
és a Magyar Távirati Iroda is, élete része volt az egykori Városháza
közéleti havilap, a TelePaks televízió, a szintén egykori Paksi Polgár, jelenleg is számít írásaira a
Pest Megye Lapja és a Pannónia
Kincsei portál, amellett, hogy beleásta magát a filmezésbe, kollégáival több riport- és imázsfilmet
jegyeznek.
Az újságíró mozgatórugója a kíváncsiság, a minőségi újságírásnak pedig alapfeltétele az objektivitás, azaz a tényszerűség
és pártatlanság, mondja Tünde. Hozzátette, egyáltalán nem
könnyű elfogulatlanul írni valamiről, ami közel áll a szívéhez,

mondjuk szülőfalujáról, Pálfáról, lakhelyéről, Paksról vagy éppen az atomerőműről, de ahogy
egyszer korábban megfogalmazta: írhat a zenéről az is, aki szereti a muzsikát, csak nem hagyja
szó nélkül, ha esetleg hamis hangokat hall. Újságíróként ő sem
söpri a szőnyeg alá a kényesebb
témákat, ám sosem a kemény
kritika a célja, hanem tollát a jobbító szándék vezeti. Az első cikkén – pedig igen aprócska volt
– egy napig dolgozott, idézte fel
nevetve, hiszen több mint húsz
év szakmai tapasztalattal és időközben megszerzett diplomájával a tarsolyában most már rutinosabban megy neki az írás.
– Én sem vagyok kivétel azonban
az örökérvényű szabály alól, miszerint aki dolgozik, hibázik –
mondja hozzátéve, hogy ilyenkor napokig képes őrlődni, de
sokat segít, ha az érintett megértően fogadja a tévedést. Azt
is elmondta, munkájának egyik
szépsége, hogy számtalan embert
megismert, akiktől sokat tanult,
és sokfelé járt, ám amióta Gyulai Istvánnal, Kövi Gergővel és
Babai Istvánnal életre hívták az
Örökségünk mozgalmat, ez jelentősen hatványozódik. Ahogy

visszaemlékszik, ez a projekt is
azzal kezdődött, hogy jelen volt,
és meglátott egy lehetőséget. Felvetette, hogy megérdemelne egy
videóklipet ez a csodálatos dal,
amit a fiúk abszolút pozitívan fogadtak, majd együtt tovább szőtték ezt az álmot, és az Örökségünk mára a magyar nyelv megőrzését, a magyarság megtartását
szorgalmazó mozgalommá vált,
ami egyre szélesebb körben terjed a nagyvilágban.
– Nem félek attól, hogy valaha is unatkozni fogok – jegyezte meg Tünde, aki kérdésünkre
azt is elárulta, hogy erősségének munkabírását és alkalmazkodóképességét tartja, no meg
a pozitív gondolkodást, ami különösen a nehéz élethelyzetekben tesz jó szolgálatot. Ilyenből pedig neki is jutott párszor
a munkában és a magánéletben
egyaránt, ám sohasem süllyedt
önsajnálatba, hanem igyekezett
gyorsan talpra állni, megoldást
találni.
– Lehetőség és ötlet szerencsére
van még bőven, de vigyázni kell,
hogy a mennyiség nem menjen
a minőség rovására – mondja
Tünde, aki igyekszik barátként,
háziasszonyként és családanyaként is helytállni. Kölcsönösen
számíthatnak egymásra két fiával, Ricsivel és Mátéval, férjével,
Tibivel és velük élő édesapjával.
Szükség is van az összefogásra,
mert a sok munka mellett szinte
a lehetetlenség határáig ragaszkodik bizonyos berögződésekhez, mint például ahhoz, hogy a
spájzban a polcon mindig sorakozzon saját befőzésű befőtt, lecsó, s, ha egy mód van rá, az asztalra házikoszt kerüljön. – Ha
nem érnék már el többet a szakmában, a magánéletben, hanem
minden úgy maradna, ahogyan
most van, akkor is teljes mértékben elégedett lennék – válaszolta
arra a kérdésre, hogy mire vágyna még az életben. Némi unszolásra végül csak mondott egy kívánságot: jó lenne, ha egy nap
nem csak 24 órából állna, mert
rengeteg dolog van, amit szeret,
pontosabban szeretne csinálni,
csak most nem jut rá idő.
Kohl Gyöngyi
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Sport

Csoknyai és Cirjenics is
pihenni szeretne az olimpia után
Szűk körű összejövetelen köszöntötte a Brazíliából hazatérő paksi olimpikonokat az
Erzsébet Nagy Szállodában Süli János polgármester, aki elmondta: nem kis dolog,
ha valaki kijut egy olimpiára és egy országot képvisel. – Úgy értékeljétek magatokat,
hogy megtettetek mindent a sikerért, ezután már azzal foglalkozzatok, hogy mi a
következő cél, mit akartok elérni. A továbbiakban is számítunk rátok, és ti is számíthattok ránk. A következő versenyeken kívánunk sok sikert, adjon nektek erőt, hogy
sokan szurkoltak, és ezután is sokan szurkolnak nektek – fogalmazott.
Csoknyai László, aki a 81 kg-os súlycsoportban az első körben szenvedett vereséget a világbajnok japán Takanori Nagasze ellen, így
foglalta össze röviden az olimpián történtekkel kapcsolatos érzéseit.
– Elmúlt már jó pár nap, de még nem ülepedett le bennem a riói verseny. Csalódott
vagyok. Nem azért, mert kikaptam – az jogos volt, elvert a japán –, az egész miatt vagyok csalódott, de még nem tudom pontosan megfogalmazni az érzéseimet. Nagyon
jólesik, ahogy az emberek fogadnak a városban, idáig mindenkitől szeretetet és tö-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

rődést kaptam. Nem várnak tőlem magyarázatot, mégis úgy érzem, hogy tartozom
vele. A meccset még nem néztem vissza,
és valószínű, hogy mostanában nem is fogom. A vereség utáni pár napban magamba fordultam, Barnus (Bor Barna – a szerk.)
mondta, hogy szedjem össze magam, és ha
vége a dzsúdónak, lazuljak, menjek szurkolni a többi magyar sportolónak, mert annak
nincs értelme, hogy a szobában ücsörögjek. Ez segített egy kicsit, rengeteg emberrel megismerkedtem, sok új barátot szereztem, láttam jó néhány sportágat élőben.
Arról, hogy mikor kezdek el edzeni, még
nem beszéltünk, Laci bá’ (Hangyási László
– a szerk.) majd elmondja, hogyan képzeli.
Most pihenni szeretnék, majd ismét versenyezni a Bundesligában, elindulok a magyar
bajnokságon. A legtávolabbi cél a budapesti
világbajnokságon való szereplés.
Cirjenics Miklós első olimpiáján szerepelt,
és ő is az első körben búcsúzott, a világbajnoki ezüstérmes német Karl-Richard Frey a
hosszabbításban tudott fölé kerekedni.
– A meccs hevében úgy éreztem, hogy irányítom a mérkőzést. Az elején még tudott
kontrázni az ellenfelem, de a második perc-

től már egálban voltunk, és az utolsó másfél percben én uraltam a meccset, de azt
nem vártam, hogy megintsék. Gondoltam,
a hosszabbításban dobok rajta egyet, de még
volt benne annyi erő, hogy megkontrázzon.
Frey régebben simán megvert, de legutóbb
már én győztem ellene, és ez a vereség azért
is rettenetesen bosszantó, mert olyan volt a
sorsolás, hogy utána biztos, hogy bementem
volna a nyolc közé, ott pedig már bármi lehetett volna. Nem dőlök a kardomba, de titkon bíztam a meglepetésben – fogalmazott
Cirjenics Miklós. A 100 kg-ban versenyző dzsúdós hozzátette: – Megpróbálom levonni a tanulságokat, mit kellett volna másképp csinálni, de még nem néztem vissza a
meccset, azzal várok egy kicsit. Annak örülök, hogy folyamatosan fejlődöm, mind fejben, mind fizikálisan. Úgy néz ki, hogy későn érő típus vagyok. Nagy-nagy boldogság
számomra, hogy kint lehettem Rióban, ott
az emberek szívében van a tánc és a nevetés, és én is a szívembe zártam a várost. Most
egy hónap feltöltődés, aktív pihenés következik, és utána újra nekiállok a munkának.
Jövőre Európa- és világbajnokság lesz.
Kovács József

Ennél több van
a csapatban
Hét fordulót követően 6 ponttal a tabella
10. helyén áll, holtversenyben a Mezőkövesddel a Paksi FC OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata. A napokban a magyar válogatott világbajnoki selejtezőt játszik, ezért a bajnokság szünetel, így napi
két edzéssel zajlik a munka. A pauzában
Csertői Aurél vezetőedző értékelte az eddigi teljesítményt.
– Sajnos pontokban nem látszik meg az a játék, amit a pályán mutattunk. A produktum
sok csapat ellen helyenként megfelelő volt,
mezőnyfölényben futballoztunk, helyzeteket is kidolgoztunk, viszont ezek kihasználásával volt a legfőbb probléma.
Ü
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Petrauskas elégedett a hozzáállással
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Túl van az ismerkedésen az ASE kosárlabdacsapatának új vezetőedzője, valamint a régi és
új játékosok. A litván Gediminas Petrauskast
eddigi tapasztalatairól kérdeztük.
– Sikerült akklimatizálódnia? Megfelelőek a
munkához a körülmények?
– Megvan minden, ami kell, elindítottuk a
munkát, megbeszéltük, mit akarunk csinál-

ni. A feltételek adottak, az ASE-pályán még
focizni is tudtunk, és sok időt töltöttünk a
strand melletti futópályán is. Most már nagyrészt a csarnokban vagyunk, és ami fontos,
azt is bármikor használhatjuk.
– Három játékos kiválasztásában részt vett.
Bejött a számítás?
– Jobban, mint vártam, de látnom kell élesben is a fiúkat, hogy össze tudjam hasonlítani más csapatokkal a miénket. Ami tetszik, az
a hozzáállás: mindenki akar tanulni és új dolgokat elsajátítani.
– Nagyon fiatal a társaság: Kovács, Medve, Will, Samenas és talán még Watkins aki
képviseli a rutint. Elég lesz ez kiélezett helyzetekben?
– Ez nem új helyzet a számomra, tavaly is
nagyon fiatal csapatom volt. Nekem az a fontos, hogy mindenki éhes legyen a sikerre, az
új dolgokra, és mondhatom, hogy néha egyszerűbb egy ilyen társasággal dolgozni. Néha
az idősebb játékosok már „lustábbak”, vannak berögzült szokásaik. Egyelőre elégedett
vagyok a munkájukkal, de a meccseken sok
minden kiderül, vannak ugyanis olyan já-

tékosok, akik edzésen jól dolgoznak, de a
meccsen „eltűnnek”.
Az elején mondtam a fiúknak, hogy mindenkinek lesz lehetősége a bizonyításra, és ezt be
is akarom tartani. Bízom abban, hogy ha kell
is majd egy új játékos, arra minél később lesz
szükség.
– Egy felkészülési mérkőzésen mi számít? Menynyire lényeges az eredmény?
– Nem mondhatom, hogy egyáltalán nem
érdekel az végeredmény, de az első, amit látni akarok, hogyan a játékosok hogy reagálnak a mérkőzésszituációkra, ki az, aki „lefagy” meccs közben. Itt derül ki az is, hogy
mely játékos melyik poszton érzi magát a legjobban. Ezeken a mérkőzéseken tudjuk beállítani ezeket a szerepeket. Azt fogom kérni,
hogy ha már jóval a vége előtt eldőlt a mérkőzés, akkor is száz százalékon fejezzék be. Nagyobb ugyanis a sérülésveszély, ha szórakozni kezdenek, és nagyon fontos az ellenfél tisztelete is. Egy eldőlt meccs végén azok fognak
pályára lépni, akiknek kevesebb játék jutott,
nekik viszont oda kell tenni magukat.
(joko)

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az ASE, a Gesztenyés úton az újonc Vasas együttesét fogadta Gediminas Petrauskas
csapata. A vendégek rögtön az elején nagyon harciasan kezdtek, és jelentős előnyre tettek szert, de a negyed végére egyenlítettek
Watkinsék. A folytatásban is a budapesti csapat dominált, igaz, hazai oldalon rendre kifele jött a labda a gyűrűből, így Horváth Ákosék kilencpontos előnnyel mehettek pihenni az öltözőbe. A harmadik felvonásban sem sikerült közelebb kerülni a vendégekhez, minden felzárkózási kísérletet visszavertek, harminc perc után is jelentős volt a Vasas előnye. Az utolsó negyed közepén utolérte ellenfelét az ASE, sőt
többször a vezetést is átvette, de az utolsó percekben elég volt néhány bosszantó hiba, és ismét futhattak az eredmény után Medvéék. A
végjátékban már a büntetődobások domináltak, és a vendégek a lefújásig megőriztek három pontot az előnyükből. ASE–Vasas Akadémia:
77-80. A paksi csapatban a fiataloknak is több lehetőség jutott, Illés, Gulyás és Bagó is több mint egy negyednyi időt kapott a bizonyításra.

Ü Ezen mindenképpen javítanunk kell, mert nagyon rossz
helyzetben vagyunk. Sokkal agresszívabbnak kell lennünk a támadó- és a védekezőjátékban.
Néha látványos is volt a futballunk, de mostantól nem erre kell
elsősorban figyelnünk, hanem a
pontszerzésre.
Ifj. Haraszti Zsolt, a Paksi FC
régi-új játékosa a nyáron csatlakozott ismét a Fehérvári úti csapathoz. Hasonlóan vélekedik az

eddigi szereplésről, mint edzője:
a 6 pont, amelyből mindössze egy
a győzelem, kevés. – Ahogy a tabella is mutatja, egy győzelemmel
már az élmezőnybe lehet ugrani,
mi is erre készülünk. A Paks a tavalyi szezonban megnyerte mindhárom Vasas elleni mérkőzését,
remélem, folytatódik ez a jó sorozat. Most azok a meccsek következnek, ahol a pontokat kell szedegetni, így nem marad más hátra, mint menekülni a győzelembe.

Kemenes Szabolcs, a zöld-fehér klub kapusa a 6 rúgott és 10
kapott gólt elemezte. A hálóőr
szerint pánikra semmi ok, a bajnokság 33 fordulóból áll, van lehetőség a javításra és a pontok
gyűjtésére. – Annyira nem volt
vészes a hátsó alakzat produktuma az elmúlt fordulókban. Rengeteg helyzetünk is van, sokszor
odaérünk az ellenfél kapuja elé,
de a hatékonyságunk még nem
az igazi. Bízom abban, hogy

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

meglátszik majd az a rengeteg
munka, amit ez a csapat végez,
mert az jóval komolyabb, mint
ami most az eredmények alapján látszik.
Az átigazolási szezon augusztus
31-én lejárt. A Paksi FC az utolsó napokban eladta Bajner Bálintot az olasz harmadosztályú
Modenának, valamint csatárt
cserélt a Budapest Honvéddal:
Paksról Balázs Zsolt távozott,
Vernes Richárd érkezett. -efgé-

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Kimagasló eredményekkel tértek haza a paksi versenyzők a Siófokon megrendezett IAM Mazsorett Európa-bajnokság és Európa-kupáról. A Siófok főterén megrendezett nagyszabású versenyt rekordszámú magyar és külföldi néző követhette végig
négy napon keresztül. A Paksi Twirling és Botforgató Kulturális Sport Egyesület versenyzői első alkalommal neveztek ritmikus
twirling kategóriában. A rendezvény egyik célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a twirling sportra, ami szorosan kapcsolódik a
mazsoretthez, mégis eltérő szabályok és mozgásanyag alapján űzi
egyre több hazai egyesület. A paksi lányok kimagasló eredményeket értek el: Braun Boglárka 3. helyezéssel, Szelp Anikó 3. helyezéssel, Haaz Gréta Európa-bajnoki címmel gazdagodott, Jobbágy
Nikolett 4. helyezéssel, Meczker Bettina Európa-bajnoki címmel,
a Kleithál Kitti-Weisz Kitti páros 2. helyezéssel, a Szelp AnikóHaaz Gréta páros Európa-bajnoki címmel tért haza. Fotó: Vértes Fotó.

NB II-ben fociznak tovább
A Magyar Kupa második játéknapján, hazai pályán a budapesti székhelyű Airnergy FC ellen
játszotta első hivatalos tétmérkőzését a nyáron verbuválódott
Atomerőmű SE NB II-es női labdarúgócsapata. Az összecsapáson
Buchmüller Petra és Lovász Viktória góljaival már 2:0-ra is vezetett az ASE, de a hajrában egyenlített a rivális. A párharc büntetőkkel dőlt el. Az idegek harcát a
paksi együttes bírta jobban és 5:4gyel jutott a harmadik fordulóba.
– Megfelelő keret alakult ki, 24 játékos áll a szakmai stáb rendelkezésére. A lányok többsége „kiöregedett” az U17-U18-as bajnokságból, ám nem akartuk szélnek
ereszteni sportolóinkat. Azok,
akik hosszú éveken keresztül
szolgálták klubunkat, tovább tudják folytatni a labdarúgást az ASE
keretein belül. Itt minden adva
van ahhoz, hogy jól szerepeljünk,
és a lányok hozzáállása is megfelelő – fogalmazott Orosz József
szakmai igazgató.
– Tavasszal fogalmazódott meg
az indulás lehetősége a női NB IIes bajnokságban – vette át a szót

Sánta István vezetőedző. – Erőn
felüli célokat nem fogalmaztunk
meg, alapvetően a közösségre, a
jó csapatszellem kialakítására törekedtünk. A mezőnyt feltérképezve elmondható, hogy két-három csapat képviselhet a miénkhez hasonló játékerőt, ellenük
mindenképpen szeretnénk győzni, de a többiek ellen sem feltett
kézzel állunk ki. A Szeged és a Diósgyőr kiemelkedik a mezőnyből
– összegzett a tréner.
Az NB II-es bajnokság nyitó fordulójában, a szegedi Szent Mihály SE látogatott a Gesztenyés
úti komplexumba, a találkozó esélyese egyértelműen a tavaly még az élvonalban szereplő vendégcsapat volt. Az ASE az
első félidőben még jól tartotta
magát, formás támadásokat is kialakított, de a szünetben már 0:4ra vezetett az ellenfél. – Az edzők

azt kérték tőlünk, hogy mindenki a legjobb teljesítményre törekedjen a pályán. A rekkenő hőség
ellenére úgy gondolom, mindent
megteszünk. Vannak hibáink, de
nem feltétlenül a mostani ellenfelet kell megvernünk ebben a bajnokságban. Remélem, teljesítményünk meccsről meccsre egyenletesen fejlődni fog – mondta el
a félidőben Laszlóczki Anna, az
ASE csapatkapitánya. A mérkőzés második 45 percében még
jobban kiütközött a felek közti
különbség, a végeredmény 0:11
lett. A mindössze 16 éves Maláti

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Gréta személyében U17-es válogatott kerettag is megtalálható a
paksiaknál. – Hatévesen kezdtem
futballozni lakóhelyemen, Tolnán. Ott a helyi futsalcsapatban
is játszom, nyártól pedig az ASE
együttesében nagypályázom. A
válogatott több összetartásán is
részt vettem már. Ez volt a célom, úgy érzem, jó úton haladok
a felnőttválogatottság felé – tette hozzá a labdarúgó. A csapat a
Magyar Kupában a Szegeddel hazai pályán játszik, míg a bajnokság második fordulójában Diósgyőrben vendégszerepel. -efgé-

Szervizben az autó
Fotó: Pixabay

Az autók karbantartási kultúrája hazánkban
igen alacsony, ritka holló a rendszeres szervizlátogató. Csupán minden 85. szervizlátogatás számít tervezettnek, ettől eltekintve kizárólag műszaki vizsga vagy meghibásodás
esetén veszik igénybe a szervizeket, preventív céllal alig. Pedig jó tudni: az autó kényes és
kifinomult high-tech termék.
A legális szervizek átlagos óradíja Pakson
és környékén az országos átlaggal megegye-

zően 5-6 ezer forint körül van. Ez igen alacsony, valós értékük a szolgáltatás minőségi és valós technikai, szakmai feltételeinek
biztosítása esetén legalább 12-14 ezer forint
lenne. A munkadíj hiányzó értékét a kuncsaft a pótalkatrészek jelentős árrésében fizeti meg. A javítás teljes költségét 100 egységnek véve, 70 egységnyi az alkatrész díja
és 30 egység a munkadíj. A 70 egységnyi
alkatrészköltség bekerülési értékének kb.
40%-a árrés, így a tényleges alkatrészár a
100 egységnek mindössze 40-45%-a. Az árrés mértéke így egyezik a munkadíj értékével – emiatt mondható olcsónak a javítás és
rettentő drágának az alkatrész.
Minden autósnak bizalmi szolgáltatásnak
kellene tekintenie az autójavítást. A Magyar
Autós Szakmai Szövetség piaci vizsgálata
alapján azonban egészen más a helyzet: az
autósok 58%-a megszokásból választ javítót,
leginkább a „megbízható ismerősök” javaslatára. Majd’ mindenkinek van tuti tippje, ki
mit és hogyan tudott megjavítani, amit más
szervizek nem voltak képesek, ám ezek általában féligazságokra épülnek. A vizsgálat
azt is megállapította, hogy az autósok 78%a nincs megelégedve a javítások műszaki-

szakmai minőségével, de 89% adott elmarasztaló választ a szolgáltatás általános minőségi szempontjaira és a stílusra. Egy autó
javítás utáni minősége nem abból állapítható meg, hogy működik és lehet vele közlekedni. Minőségi szolgáltatásnak azt nevezhetjük, ami folyamatosan képes garantálni
az autó optimális működését, rendelkezésre állását, kellően komplex és megfelelő az
ár-érték aránya. Alapvető igény a szervizzel
szemben a tisztaság, igényesség, pontosság.
Tanácsom, ha eleve hiányzik az ülést, a kormányt és a lábvédőt, valamint a sárvédők fényezését óvó eszköz, akkor jobb, ha odébbáll az autós. Ahol ez nincs, ott sok minden
más sincs.
A javítóiparról kialakult lesújtó vélemények
ellenére persze nem az összes szerviz megbízhatatlan és lenyúlós. Sokszor célravezető
egy előzetes, pontos és dokumentált árajánlatot kérni és a javítás utáni számlát ellenőrizni.
Ám csak olyan hozzáértővel, aki már ténylegesen is látott autót. A személyi edző, a bankár, az ügyvéd, az orvos mellé ajánlatos a listára venni a gépjármű-tanácsadót is, mert a
javítóipar és az autós között gyakori az érdekütközés.
Kovács Ferenc

Nyerjen velünk Paks-ajándéktárgyakat!
A rejtvényben egy sportember nevét rejtettük el. A megfejtéseket szeptember 19-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
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