
A helyzetről tájékoztattak A Vertikál Kft.
szolgáltat 

Házhoz viszik 
a zenét

Szépkorú kö-
szöntése

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a 
Vertikál Nonpro�t Zrt. a lomtalanítást elha-
lasztja, a szolgáltatás újraindításáról tájékoz-
tatni fogják a lakosságot. A cég április elsejé-
vel vette át a hulladékgazdálkodási feladato-
kat Pakson.                                                         2. oldal

Tömbbelső koncertek hétről hétre elnevezéssel 
programsorozat indult az önkormányzat kezde-
ményezésére a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont szervezésében. A helyi fellépők kon-
certjeit más-más helyszínen hallgathatják az 
ott lakók.                                                     2. oldal

A hosszú élet titka a mértékletesség minden-
ben, valamint a rendszeres mozgás és a tevé-
keny életmód – mondja Bakos Gyula, akit ki-
lencvenedik születésnapján rendhagyó módon 
köszöntöttek a város nevében. Az ünnepeltnek 
négy unokája és hat dédunokája van.

3. oldal                               

– Még húsvét előtt elvégezte a Paksi Életfa 
Idősek Otthonában az Országos Mentőszol-
gálat a koronavírusteszteket a tisztifőorvos 
utasítására, mind a 86 gondozotté nega-
tív lett – mondta Szabó Péter polgármes-
ter sajtótájékoztatón, amit dr. Bodnár Imré-
vel, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgató-
jával tartottak április 15-én. A polgármester 
kiemelte, köszönet illeti az ott dolgozókat a 
munkájukért, valamint a gondozottakat és a 
hozzátartozókat is, hogy türelemmel viselik a 
látogatási tilalmat.
– Pakson és környékén nincs igazoltan korona-
vírus-fertőzött beteg, Tolna megyében a pozitív 
teszteredmények száma tizenhárom – mondta 
dr. Bodnár Imre főigazgató, hozzátéve, hogy 
nem minden pozitív teszttel rendelkező beteg 
is egyben. Jelenleg egy páciens van intenzív 
ellátás alatt, több betegről nincs tudomása. 
Nyomatékosan kérte a lakosságot, hogy az 
eredmények ellenére továbbra is tartsák be a 
higiénés szabályokat. Ismételten felhívta a �-
gyelmet arra, hogy a Paksi Gyógyászati Köz-
pontban egykapus beléptetési rendszer van 
érvényben, a háziorvosokkal, szakorvosok-
kal telefonos konzultáció lehetséges, szemé-
lyes ellátás csak sürgős szükség esetén, azaz 
ha életveszély elhárításáról van szó, vagy ha 

ellátás nélkül tartós maradandó egészségká-
rosodás következne be. 
Szabó Péter polgármester beszámolt ar-
ról is, hogy a rendőrség tájékoztatása sze-
rint húsvétkor nem volt kirívó eset, a la-
kosság betartotta a kijárási korlátozásban 
foglaltakat, azaz beigazolódott az ünnep 
előtt meghozott döntése, hogy polgármes-
terként nem vezetett be további szigorítást 
a településen.
Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy 
módosította saját hatáskörben a 2020. évi 
költségvetési rendeletet: az idei gépjármű-
adót át kell irányítani a központi költség-
vetésbe, a bevételi oldalról emiatt hiányzó 
81 millió forintot az ürgemezei strand üze-
meltetésére szánt keretből csoportosítják 
át. Hozzátette, ha a nyár folyamán később 
meg tudják nyitni a strandot, megtalálják a 
szükséges forrást. 
Újságírói kérdésre elmondta, hogy a Vá-
ros napja programot egyelőre szeptember 
5-re halasztották, a Gastroblues fesztivált 
a szervezők decemberben tartanák meg, 
ahogy a Testvérvárosok zenés találkozó-
ját is, amelyet a trianoni békediktátum alá-
írásának századik évfordulójára terveztek 
megrendezni.                              Kohl Gyöngyi
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Új cég a hulladék-
gazdálkodásban

Tömbbelső koncer-
tek hétről hétre
A Szucsán Banda koncertjével 
kezdődött a Tömbbelső koncertek 
hétről hétre elnevezésű program-
sorozat, amelyet az önkormányzat 
kezdeményezésére a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ szervez. 
– Közel egy hónapja kellett bezár-
ni a kulturális intézményeinket a 
koronavírus-járvány miatt, így el-
veszett annak a lehetősége, hogy 
közös kulturális élményeket sze-
rezzünk. Szerettük volna házhoz, 
jelen esetben erkélyhez és ablak-
hoz vinni a kultúrát és a szórako-
zást. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
megkeresünk helyi zenészeket, 
énekeseket, és megkérjük őket, 
hogy vállaljanak ebben a formá-
ban fellépést. Kérésünkre nagyon 

sokan reagáltak, örömmel vesz-
nek részt a programban – mondta 
Szabó Péter polgármester, hozzá-
téve, hogy a programsorozat hete-
ken át zajlik, minél több helyszín-
re szeretnék elvinni. A Szucsán 
Banda népzenei műsort adott, a 
helyszín a Tulipán utcai tömbbel-
ső volt, egy órával később pedig 
Kovács Aliz énekelt, a helyszín 
az Újtemplom utcai tömbbelső 
volt. A rendhagyó zenei élményt 
tapssal köszönték meg a lakók. 
A tömbbelső koncertek április 16-
án folytatódtak, a C four G zene-
kar két helyszínen, a Fenyves és 
Árnyas utcai, majd a Pollach Mi-
hály utcai tömbbelsőkben vitte 
házhoz a zenét.                           -wph-

1. Megérkezett az egészség-
ügyi és szociális területen dol-
gozók számára korábban meg-
rendelt FFP3-as maszkokból az 
első szállítmány. Az arcmaszko-
kat ki is vitték az érintett intéz-
ményekbe, tájékoztatott április 
8-án Szabó Péter polgármester.

2. Közel nyolcszázezer forint 
támogatást nyújt polgármeste-
ri keretéből a Paks és Környé-
ke Mentéséért Közalapítvány-
nak, így döntött április 8-án 
Szabó Péter polgármester, az 
erről szóló megállapodást áp-
rilis 9-én írták alá Feil József-
fel, a Paks és Környéke Menté-
séért Közalapítvány elnökével. 
A paksi mentőállomás felsze-
reltségének fejlesztését segítő 
szervezet a felajánlásból a men-
tőautók betegterének fertőtlení-
tését szolgáló ózongenerátort, 
orvosi oxigén precíz adagolá-
sához egy oxigénreduktort, két 
lélegeztetőszelepet speciális lé-
legeztetési esetekhez, hat vér-
cukormérő készüléket, három 
sürgősségi fülhőmérőt, vala-
mint gyermekméretű öntelődő 
lélegeztetőballont vásárol. 

3. Az új koronavírusjárvány-
helyzetben az egészségügyi dolgo-
zók munkaterhe és kiadásaik jelen-
tősen megnövekedtek. Tekintet-
tel erre és orvosaink megtartásáért 
Szabó Péter polgármester úgy ha-
tározott április 9-én, hogy módo-
sítja a helyi adókról szóló önkor-
mányzati rendeletet, a módosítás 
lényege, hogy mentes a helyi ipar-
űzési adó alól az a háziorvos vál-
lalkozó, akinek iparűzési adóalap-
ja az adóévben nem haladja meg a 
húszmillió forintot. A rendeletmó-
dosítás 2020. április 15-én lépett 
hatályba, de rendelkezéseit 2019. 
január 1-től alkalmazni kell.

4. Szabó Péter döntött arról is, 
hogy elengedik az önkormányza-
ti tulajdonban lévő, nem lakáscé-
lú helyiségek bérleti díját augusz-
tus 31-ig (üzlethelyiség, üzleti te-
vékenységhez bérbe vett egyéb 
helyiség, iroda, konyha, étkezde). 
A mentesség először a március 
után �zetendő bérleti díjat érin-
ti, az utolsó mentességgel érintett 
hónap az augusztus.
A legújabb intézkedésekről a cím-
lapon olvashatnak.                     

-kgy-

Paks Város Önkormányzata és a 
többi érintett önkormányzat kép-
viselő-testületeinek döntése alap-
ján 2020. április 1-től a Vertikál 
Nonpro�t Zrt. végzi Pakson és 
térségében (Bölcske, Gerjen, 
Györköny, Madocsa, Nagydorog, 
Pusztahencse) a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási tevékeny-
séget. A közszolgáltatási díjról 
a számlát továbbra is a Nemze-
ti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő Zrt. ál-
lítja ki az elő�zetőknek, kaptunk 
tájékoztatást a Paksi Polgármes-
teri Hivatalból. A szolgáltatás-
sal kapcsolatos bejelentéseket 
az ugyfelszolgalat@vertikalzrt.
hu emailcímen, vagy a +36 22 
576070, +36 22 366029-es tele-
fonszámokon várják a további-
akban. A kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel a Vertikál 
Nonpro�t Zrt. a lomtalanítást 
elhalasztja, a szolgáltatás újra-
indításáról tájékoztatni fogják a 
lakosságot. A zöldhulladék-el-
szállítás április 1-je előtt meg-

szokott menetét nem befolyásol-
ja a jelenlegi járványügyi hely-
zet. A zöldhulladékot továbbra is 
zsákokban, illetve kötegelve kell 
az előzetesen meghirdetett járat-
terv szerinti időpontokban az in-
gatlanok elé kihelyezni, ahon-
nan a közszolgáltató elszállítja. 
Zöldhulladékgyűjtés és -elszál-
lítás Pakson 2020. április 1-től 
december 15-ig havonta egyszer 
van, továbbá 2021. januárban és 
februárban kétszer lesz fenyő-
fagyűjtés. A paksi hulladékud-
var továbbra is működik, hétfő-
től péntekig 6-tól 15.30-ig, szom-
baton 8-tól 14 óráig tart nyitva. 
A belépéshez szükséges szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya és 
egy be�zetett csekkszelvény, ami-
vel igazolni tudják, hogy beszál-
lításra jogosultak. A Paksi Hulla-
dékkezelő Központ és Hulladék-
udvarban lomhulladék, építési 
törmelék, kommunális hulladék, 
elektronikai hulladék és veszélyes 
hulladék is leadható. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Születésnapi köszöntés Bakos Gyulánál

Új kézbesítési rend Várják a jelentkezéseket

Az étkezési térítési díjról

Kilencvenedik születésnapja al-
kalmából köszöntötte Bakos 
Gyulát Paks Város Önkormány-
zata nevében dr. Hanol János a 
Paksi Polgármesteri Hivatal tu-
risztikai, városmarketing és kom-
munikációs csoportjának veze-
tője. A köszöntés a járványügyi 
helyzetre tekintettel rendhagyó 
módon történt: Szabó Péter pol-
gármestert képviselve a csoport-
vezető a lépcsőházban adta át az 
ünnepeltnek a miniszterelnök 
üdvözletét tartalmazó emlékla-
pot és a város ajándékcsomagját. 
Bakos Gyula 1930. április 9-én 
született a Bács-Kiskun megyei 
Tiszakécskén. Már gyerekként 
cselédkedett egészen a háború 
végéig, majd 1948-ban önként je-
lentkezett a belügyminisztérium 
alá tartozó rendőrségi szervezet-
hez. 1956-tól a BM alá tartozó 

Országos Futárszolgálatnál tel-
jesített szolgálatot egészen 1982-
es nyugdíjazásáig. Paksra tíz év-
vel ezelőtt költözött, előtte sokáig 
balatoni nyaralójában élt. Nyolc-
vanéves korában – első felesége 
elvesztése után – ismerte meg je-
lenlegi párját, és költöztek együtt 
Paksra. Két gyermeke egyike 
még él, négy unokája és hat déd-
unokája van, akik most nem kö-
szönthették személyesen, de te-
lefonon, videóüzenetben tart-
ják vele a kapcsolatot. Egészsége 
jó, szellemileg friss, szenvedélyes 
keresztrejtvényfejtő, szeret olvas-
ni, besegít a konyhában, szeret 
horgászni és Domboriban lévő 
nyaralójukban pihenni. Szerinte 
a hosszú élet titka a mértékletes-
ség mindenben, valamint a rend-
szeres mozgás és  a tevékeny élet-
mód.                                         -gyöngy-

A Magyar Posta Zrt. a járvány-
ügyi helyzetre tekintettel a köny-
velt levélküldemények, hivatalos 
iratok és csomagok esetén érin-
tésmentes kézbesítést vezetett be 
2020. április 6-tól visszavonásig. 
Eszerint az ajánlott leveleket alá-
írás felvétele nélkül a levélszek-
rénybe kézbesítik. A tértivevé-
nyes levelek, az értékbiztosított 
levélküldemények, a hivatalos 
iratok és csomagküldemények 
kézbesítésekor a kézbesítő meg-
felelő távolságból egyezteti és 
rögzíti az átvételhez szükséges 
kötelező adatokat, azonban alá-
írást nem kér, a kézbesítési ok-
iratot vagy a PDA-t, illetve a pa-
píralapú tértivevénylapot nem 
adja át az ügyfélnek, a külde-
ményt közösen meghatározott 
helyre teszi. Hatósági házi ka-
rantén esetén a levélszekrény-
ben nem kézbesíthető külde-
ményeket a karantén ideje alatt 
postahelyen megőrzik. A külde-
mények kézbesítését a karantén 
lejáratát követően kísérli meg 
a posta – a szokásos szabályok 
szerint –, és sikertelen kézbesí-
tés esetén őrzi azokat a szolgál-
tatási szerződésnek megfelelően 
a letéti idő utolsó munkanapjáig. 

Postahelyi átvétel esetén (mely-
be beleértendő a �ókbérletre 
címzett könyvelt küldemények 
átvétele is) a kézbesítés ideje 
alatt szintén szükséges a bizton-
sági távolság megtartása a pos-
tai munkatársaktól, egészségük 
megóvása érdekében. Könyvelt 
küldemények átvételekor a pos-
tahelyen ebben az esetben sem 
rögzítenek aláírást. A dokumen-
tum-menedzsment szolgáltatás 
esetén is az érintésmentes átvé-
telre vonatkozó szabályok érvé-
nyesek, így amennyiben a cím-
zett veszi át a csomagot, a kéz-
besítő munkatárs a feladónak 
visszaforgatandó dokumentum-
ra az átvevő nevét és a „POS-
TA” jelzést írja. Tájékoztatnak 
továbbá, hogy a küldemények 
postakész borítékokban levél-
gyűjtő szekrénybe dobva is fel-
adhatók, ha a feladáshoz csak a 
borítékon szereplő szolgáltatá-
sokat veszi igénybe. Amennyi-
ben a küldeményt �zetési kö-
telezettség terheli, kérik, hogy 
részesítsék előnyben a bankkár-
tyás �zetést. Kérdés esetén to-
vábbi információkat találnak a 
posta.hu honlapon.

Kohl Gy.

Ahogy arról már beszámoltunk, 
a koronavírus-járvány miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzetben a Paks 
Kistérségi Szociális Központ egyes 
szervezeti egységeire nagyobb fel-
adat hárul. Az önkéntesek lét-
száma tovább emelkedett, ed-
dig harminchárman jelentkez-
tek, és negyven idős ember kérte 
a központ segítségét. Dóczi-Sza-
lóki Lívia, a Paks Kistérségi Szo-
ciális Központ szakmai vezetője 
azt mondta, továbbra is keressék 
őket a segítségre szorulók, első-
sorban a koruk miatt rizikócso-
portba tartozók, de azok is, akik 

krónikus betegségük, frissen mű-
töttségük miatt szintén oda tar-
toznak. Hozzátette, hogy továbbra 
is várják önkéntesek jelentkezését 
is, akiket tapasztalataik szerint szí-
vesen fogadnak az ellátottak, hálá-
sak a segítségért, elismeréssel szól-
nak róluk. A fogyatékosok nappa-
li ellátójába járó gondozottakról is 
gondoskodik a központ, aki igé-
nyelte, otthonában kapja meg a 
szükséges ellátást. Kérik, hogy ha 
van olyan fogyatékkal élő, akivel 
egyébként nincsen kapcsolatuk, 
de most segítséget kérne, jelezze a 
75/830-480-as számon.               -gy-

Az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben 2020. áprilistól az étke-
zési térítési díj készpénzes be�ze-
tése szünetel, a díjakat átutalással 
kérik rendezni. A csoportos be-
szedési megbízás továbbra is mű-
ködik. Érdeklődni munkaidőben: 
Sáhi Manuéla 75/830-596 (Pak-
si Bezerédj Általános Iskola, Gaz-
dag Erzsi Általános Iskola, Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium), Sztanó 
Miklósné 75/830-595 (Paksi Deák 

Ferenc Általános Iskola, Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola), Weisz Jánosné 20/440-18-
87 (Paksi Benedek Elek Óvoda), 
Feczer Réka 20/488-41-84 (Pak-
si Napsugár Óvoda), Szüsz Bi-
anka 30/236-87-27 (Paksi Bóbi-
ta Bölcsőde). A felhívás az intéz-
mények bankszámlaszámaival 
a paks.hu honlapon a hirdet-
mények, közzétételek rovatban 
megtalálható.                             -kgy-

Fotó: dr. Hanol János
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