Közélet

Az e-mobilitásról
szólt a fórum
Lakossági fórumot tartott a
Protheus Holding Zrt. november 19-én a paksi polgármesteri hivatal nagytermében.
A fórum témája a cég tevékenységével kapcsolatos városi
elektromobilitási feladatok volt.
Szó esett többek között az épülő elektromosjármű-telepről, az
elektromos buszokról, azokhoz
a sofőrök biztosításáról, bemutatták a PaCi terveit (elektromos kerékpár- és rollermegosztó rendszer), és kérdések feltevésére is lehetőséget adtak az
érdeklődőknek. – Gőzerővel
zajlik a PaCi fejlesztése, terveink szerint a jövő év első felében már használhatja a lakosság a rendszert, illetve a második felében már járhatják a
város útjait az elektromos buszok. A PaCit bárki igénybe ve-

heti majd, a paksiak városkártyával, illetve a használathoz
szükség lesz egy applikáció letöltésére is. Öt töltőállomással
és ötven járművel szeretnénk
elindítani a rendszert, ami,
ha beválik, bővíthető. Ami az
elektromos buszokat illeti, a
sofőrképzésen – Magyarországon egyedülálló módon – a C
kategória esetében automataváltós járművel, a D kategória
tekintetében pedig már csak
elektromos buszokkal zajlik
majd a gyakorlati képzés és a
vizsga – összegzett Kiss Péter.
A Protheus Holding Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel újabb jelentkezési határidőt hirdettek, ez december 3.
További információ a plakáton.
-kgy-

Paksi Hírnök, 2018. november 23. n 3

LEGYÉL PA
K
e -B U S Z S O FSŐORN!

támogatott
képzés
regisztrált álláskeresőknek ingyenes
Garantált
paksi munkahely

A képzésre jelentkezés
feltétele:
B kategóriás jogosítvány

(Érettségi, C kategóriás jogosítvány előny)

A képzés ideje alatt részfoglalkoztatás
és egyéb támogatás igénybevétele
lehetséges.
Felvételi időpont:

Induló Fizetés: nettó

+ egyedi juttatások

220.000 Ft/hó

2018.12.04.

ÚJ IDŐPO

A képzés várható kezdési időpontja:

2019.02.

Foglalkoztatás kezdete:

2019.07-től

Családbarát
munkaidő
Modern
elektromos buszok

További információ:
info@ptsh.hu
0675/830-620

A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdője
a fagyos téli napokon is gondol Önre!
KITŰNŐ SAJÁT PROGRAM, VAGY MEGLEPETÉS IS LEHET A KARÁCSONYFA ALATT.
Bérletes kedvezmények, ajándékutalványok segítik a választást. Válasszon ajándékutalványaink közül!
Az Ön igénye szerint állítjuk össze az ajándék tartalmát. Kiválaszthatja, milyen pihentető, kényeztető szolgáltatással szeretne kedveskedni, és azt mi
ajándékkártyába öntjük Önnek, hogy örömet tudjon szerezni Velünk!
Próbáljon ki egy frissítő masszázst, vagy egy kényeztető kádfürdőt! Élvezze a tápláló pakolások és fiatalító kúrák áldásos hatását! A frissítő kezelések és
aromaterápiás masszázsok orvosi beutaló nélkül is igénybe vehetők!

AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET SZERETTEINEK!
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
2018. DECEMBER 24.,25.,26.,31.,2019. JANUÁR 1. ZÁRVA
2018. DECEMBER 27., 28., 29., 30. 9:00 ÓRÁTÓL 20:00 ÓRÁIG NYITVA

MASSZÁZS LEHETŐSÉG AZ ÜNNEPEK KÖZÖTT:
2018. DECEMBER 27., 28., 29. 9:30 ÓRÁTÓL 17:30 ÓRÁIG
PAKSI GYÓGYÁSZATI
KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS RÉSZLEG
7030 PAKS,
TÁNCSICS M. U. 13.
TEL.: 75/830-830
WWW.PAKSIGYOGYFURDO.HU
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