
Érettségi biztonságban Segítség a rá-
szorulóknak

Termelőkereső 
oldal indul

Adományosztást tart az Önzetlenül Segítők 
Paks Nonpro�t Alapítvány április 28-án 9 
órakor a Segítők Házában. Továbbra is várják 
a felajánlásokat: bútorokat, tartós élelmiszere-
ket, anyagi támogatást.

2. oldal

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelők és 
vásárlóik összekötését az Agrárminisztéri-
um és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (Nébih). A termelők már regiszt-
rálhatnak az oldalon egy egyszerű űrlap ki-
töltésével.

3. oldal

– Mind a négy paksi középiskolában végezte-
tünk fertőtlenítést az érettségit megelőző na-
pokban – mondta sajtótájékoztatón Szabó Pé-
ter polgármester. Amennyiben a vizsgák kez-
detére kijelölt május 4-i időpont módosul a 
járványügyi helyzet alakulásának függvényé-
ben, a munkálatokat természetesen hozzáiga-
zítjuk az új időponthoz, tette hozzá. Hangsú-
lyozta, azért hozta meg ezt a döntést – füg-
getlenül attól, hogy az önkormányzat nem 
fenntartója ezeknek az intézményeknek –, 
mert fontosnak tartja az érettségiző diákok 
és a pedagógusok egészségének védelmét, 
hogy minél biztonságosabb környezetben le-
gyenek a vizsgák. A munkálatokat az isko-
lák, azaz a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, az 
Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, 
a Szekszárdi SZC Paksi I. István Szakképző 
Iskolája, valamint a Paksi Balogh Antal Ka-
tolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium azon épületeiben végzik el, amelyeket 
használni szeretnének az érettségi lebonyo-
lításához. A fertőtlenítést ugyanaz a cég vég-
zi, amelyet az önkormányzati intézmények 
fertőtlenítésével is megbíztak, nevezetesen a 
Salzberger Hungária K�. 
Újságírói kérdésre Szabó Péter polgármes-
ter arról is tájékoztatott, hogy lezárult Pak-
son az önkormányzat által a lakosságnak biz-

tosított mosható szájmaszkok kézbesítése a 
háztartásokba. Az önkormányzat kéri, hogy 
azok, akik valamilyen oknál fogva nem kap-
tak szájmaszkot, vagy nem az adott háztar-
tásban lakók számával megegyező meny-
nyiséget, jelezzék (név, cím, darabszám) a 
06 80/377-777-es zöldszámon (díjmente-
sen hívható üzenetrögzítő), vagy írjanak az 
eszrevetelekpanaszok@paks.hu emailcímre 
saját levelezőjükből, vagy a paks.hu oldalon 
az Információk/Észrevételek, panaszok me-
nüpont alatt lévő kapcsolati blokk kitöltésé-
vel.                                                    Kohl Gyöngyi

A Paksi Hírnök különszámaiban az adott 
hét legfontosabb információit, intézkedé-
seit olvashatják. A TelePaks Médiacent-
rum Np. K�.-hez tartozó TelePaks televí-
zió és Paksi Hírnök által készített összes 
anyag megtalálható a telepaks.net honla-
pon, valamint a Paksi Hírnök–Telepaks 
Facebook-oldalon. 
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Új műszakrend az 
atomerőműben

Adományosztást 
tart a Segítők Háza
Az Önzetlenül Segítők Paks 
Nonpro�t Alapítvány sem tud-
ja megtartani a nagyobb prog-
ramjait a veszélyhelyzet miatt, 
viszont igyekeznek továbbra is 
segítséget nyújtani a rászoru-
lóknak adományosztással. Egy 
alkalom már volt, a követke-
ző pedig április 28-án 9 órakor 
lesz a Segítők Házában. Mol-
nár Imréné, az alapítvány veze-
tője elmondta, az adományozá-
si akciókhoz nagy segítséget je-
lent, hogy Szabó Péter egy éven 
át havi százezer forinttal támo-
gatja a szervezetet polgármeste-
ri keretéből, illetve a következőt 
támogató Dolce Vita Pizzéria és 
az atomerőműves nyugdíjasok 

szervezetének felajánlása. A cso-
magok összeállításánál �gyel-
nek arra, hogy az alapélelmi-
szerek mellett lehetőség szerint 
tartalmazzanak például vitami-
nokat, citromlevet, befőtteket is. 
Az adományosztáson a bizton-
sági szabályok betartása érdeké-
ben polgárőrök engedik majd be 
egyenként a rászorulókat. Mint-
egy kilencven csomaggal ké-
szülnek a segítők, kizárólag pak-
siaknak. A Segítők Háza egyéb-
ként zárva van, telefonon tartják 
a kapcsolatot a rászorulókkal és 
az adományozókkal. Továbbra is 
várják a felajánlásokat: bútoro-
kat, tartós élelmiszereket, anya-
gi támogatást.                          -se-

 1. Még húsvét előtt elvégez-
te a Paksi Életfa Idősek Ottho-
nában az Országos Mentőszol-
gálat a koronavírusteszteket a 
tisztifőorvos utasítására. Mind 
a 86 gondozott teszteredménye 
negatív lett.

2. Szabó Péter arról tájékozta-
tott április 15-én, hogy módo-
sította saját hatáskörben a 2020. 
évi költségvetési rendeletet: az 
idei gépjárműadót át kell irányí-
tani a központi költségvetésbe, 
a bevételi oldalról emiatt hiány-
zó 81 millió forintot az ürgeme-
zei strand üzemeltetési költségé-
re szánt keretből csoportosítják 
át. Hozzátette, ha a nyár folya-
mán később meg tudják nyitni a 
strandot, megtalálják a működte-
téséhez szükséges forrást.

3. Az április 15-i sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy a Város nap-
ja programot egyelőre szeptem-
berre halasztották, a Gastroblues 
fesztivált a szervezők december-
ben tartanák meg, ahogy a Test-
vérvárosok zenés találkozóját is, 
amelyet a trianoni békediktátum 
aláírásának századik évfordulójá-
ra terveztek megrendezni. 

4. Dr. Bodnár Imre főigazgató 
a sajtótájékoztatón nyomatékosan 
kérte a lakosságot, hogy továbbra 
is tartsák be a higiénés szabályo-
kat. Ismételten felhívta a �gyelmet 
arra, hogy a háziorvosokkal, szak-
orvosokkal telefonos konzultáció 
lehetséges, személyes ellátás csak 
sürgős szükség esetén.

5. Szabó Péter polgármester sa-
ját hatáskörben eljárva úgy ha-
tározott, hogy az önkormány-
zat tulajdonában álló Anna utcai 
iskolaépületet bérbe vevő Pécsi 
Egyházmegyét a bérleti díj �zetési 
kötelezettsége alól 2020. augusz-
tus 31-ig mentesíti. 

6. Arról is határozott, hogy a 
paksi piacot üzemeltető Csimbó 
Kereskedelmi és Szolgálató Bt.-t 
felkéri, hogy a következő korláto-
zásokat alkalmazza: a piacon kizá-
rólag élelmiszerek és mezőgazda-
sági termékek árusíthatók. A pia-
con kereskedelmi tevékenységet 
csak azok az eladók folytathatnak, 
akik tartós helyhasználati szerző-
déssel rendelkeznek. 
A legújabb intézkedésekről a cím-
lapon olvashatnak.          

Kohl Gy.  

– Az atomerőmű pandémiás 
vezetési csoportjának döntése 
alapján április 16-án reggel hat 
órától az üzemviteli működés át-
tért a tizenkét órás műszakrend-
re. Ezzel egy időben a porták be-
léptetési rendje változott, az F1 
portán csak kilépés lehetséges, 
az F2 portán pedig csak belé-
pés. A belépőknél automatikus 
testhőmérséklet-mérés történik. 
Az F3 porta működését szüne-
teltetik, a főjavítás időszakában 
újra megnyitják – tájékoztatott 
dr. Kovács Antal, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. kommuni-
kációs igazgatója. Hangsúlyoz-
ta, ezek megelőző intézkedések, 
általuk csökkentik a kontaktok 
számát. Hozzátette, hogy az új 
műszakrend az üzemviteles kol-
légáknak komoly feladat, dol-
goznak vagy készenlétben van-
nak, szabadságot nem vehetnek 
ki a határozatlan időre szóló ren-
delkezés ideje alatt, és meg kell 
szokniuk a készenlétet is, ugyan-

is ez normál helyzetben esetük-
ben nem jellemző. Korábban az 
atomerőmű egyik munkatársá-
nak koronavírustesztje pozitív 
lett, az erőmű azonnal megtet-
te a szükséges intézkedéseket, a 
kontaktok mindegyikének teszt-
je negatív volt, azóta újabb eset 
nem történt, erről is tájékozta-
tott dr. Kovács Antal. A kom-
munikációs igazgató kiemel-
te, minden eddigi intézkedésük 
időben történt, és nem volt túl-
zó, hanem az aktuális helyzetnek 
megfelelő. – Az atomerőmű biz-
tonságosan üzemeltethető, bár-
mi történik, a biztonsági szint 
nem sérülhet. A mostani újabb 
intézkedések mellett ezt szolgál-
ja az is, hogy azokat a munkatár-
sakat, akik alkalmasak bizonyos 
munkakörök betöltésére, de ed-
dig nem az üzemvitelen dol-
goztak, biztonsági tartalékállo-
mányba, készenlétbe helyezték 
szükség esetére.                                              

-gy-
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Termelőkereső oldal indul Az eboltásról

Éneklésre hív 
a zenekar
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Hirdetési felülettel segíti a helyi termelők 
és potenciális vásárlóik összekötését az 
Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – je-
lentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős államtitkár. A terme-
lők már regisztrálhatnak az oldalon egy 
egyszerű űrlap kitöltésével.

A koronavírus-járvány miatt a helyi ter-
melők többsége nehéz helyzetbe került: 
egyre több piac zár be, más értékesítési fe-
lület hiányában pedig a termelők nehezen 
találnak vevőt terményeikre, termékeikre. 
Az Agrárminisztérium folyamatosan ke-
resi a lehetőségeket a nehézségek megol-
dására. Az elmúlt hetekben többek között 
szorgalmazták a piacok megfelelő óvintéz-
kedések mellett történő újranyitását, de a 
vendéglátók és közétkeztetők �gyelmét is 
felhívták a helyi termékek előnyeire – em-
lékeztetett Zsigó Róbert élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős államtitkár.
A magyar termelők segítésének egyik új 
eleme a „termelőkereső” felület elindítá-
sa. Az őstermelők és kistermelők a por- 

tal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon 
érhetik el a regisztrációhoz szükséges űr-
lapot. A nevük és elérhetőségeik mellett az 
általuk kínált főbb terméktípusokat, vala-
melyik szakmai azonosítójukat kell meg-
adniuk, továbbá hogy vállalnak-e kiszállí-
tást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgálta-
tók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a 
későbbiekben ugyanezen az oldalon tájéko-
zódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak 
eladásra a környékükön. A kereshető adat-
bázis mellett az adatok térképen is megje-
lennek, így még könnyebb a böngészés.
Az értékesítés folyamatában az agrártárca 
és a Nébih nem vesz részt, a felülettel ki-
zárólag a kapcsolatfelvételt szeretnék se-
gíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi 
termelők között. A vásárlók így közvetlen 
környezetükben juthatnak kiváló minősé-
gű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerek-
hez, vásárlásukkal pedig támogatják a ne-
héz helyzetbe került helyi termelőket, akik 
így tovább folytathatják értékes munkáju-
kat, közölte az Agrárminisztérium sajtó-
irodája.                                           

Kohl Gyöngyi

A jelenlegi helyzetre tekintettel a szokásos 
tavaszi összevezetett eboltás határozatlan 
időre elmarad. Az oltási lehetőség állator-
vosi rendelőben lesz biztosított előzetes idő-
pontfoglalás alapján, ennek részleteit hama-
rosan kidolgozzák és közzéteszik az illetékes 
állatorvosok, amiről az önkormányzat is tá-
jékoztatja majd a lakosságot. Addig is a ku-
tyatulajdonosok türelmét kérik.                 -gy-

Lélegezz! című dalával mutatkozott be a paksi 
ORIGAMiES zenekar, amelyhez videóklipet 
készített Gazdag Martin, a TelePaks televízió 
munkatársa, a médiacentrum archív felvéte-
leiből. A zenekar most közös alkotásra hív-
ja a paksiakat, azt kérik, hogy vegyék videó-
ra ahogy eléneklik a dalt vagy egy részletét, és 
küldjék el nekik április 30-ig. További infor-
mációk a zenekar Facebook-oldalán.          -kgy-
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