
Reprezentatív minta alapján, csak-
nem 18 ezer ember bevonásával, 
országos szűrővizsgálatot végez a 
Semmelweis Egyetem (SE) veze-
tésével és az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium támoga-
tásával a négy hazai orvosképző 
május 1. és 14. között. Tolna me-
gyében a Pécsi Tudományegye-
tem végzi a szűrést, a felkérésnek 
eleget téve ennek egyik helyszí-
ne, az önkormányzat jóváhagyá-
sával a Paksi Gyógyászati Köz-
pont – tudtuk meg sajtótájé-
koztatón. – A külön bejárattal 
rendelkező bőrgyógyászati szak-
rendelés helyiségeit bocsátjuk 
erre rendelkezésre – mondta dr. 
Bodnár Imre főigazgató, hozzáté-
ve, hogy az intézményben körül-
belül 140 mintavételt végeznek el. 
A tesztelésen a KSH által kiválasz-
tottak vesznek részt „meghívásos 
alapon”, akik levélben vagy tele-
fonon kapnak értesítést. A szűrő-

vizsgálat PCR-teszttel készül, ami 
kimutatja a vírus örökítőanyagát. 
A légúti váladékból pálcával min-
tát vesznek, illetve vérvétel is tör-
ténik. – A részvétel önkéntes, de 
rendkívül fontos, hogy a megke-
resettek vállalják, ugyanis az ered-
mények alapján országos klinikai 
epidemiológiai tanulmány készül 
arról, mekkora a vírusfertőzöttek 
valós száma Magyarországon, há-
nyan betegedtek meg eddig össze-
sen, és szerezhettek immunitást a 
vírussal szemben, illetve hányan 
lehetnek a szinte tünetmentes ví-
rushordozók. Az országos tesz-
telés eredményét várhatóan má-
jus végén hozzák nyilvánosságra 
– hangsúlyozta dr. Bodnár Imre. 
Szabó Péter polgármester is felhív-
ta a �gyelmet arra, hogy minden 
behívott vegyen részt a szűrővizs-
gálaton, hiszen minél többen vál-
lalják, annál megbízhatóbb lesz az 
eredmény, illetve ezzel segítik a ví-

rus elleni védekezést. Paks polgár-
mestere arról is beszámolt, hogy 
közel ötven, vírusölő hatású fer-
tőtlenítő szappannal feltöltött ada-
goló berendezést szerelnek fel az 
önkormányzati intézményekben 
és az iskolákban. Azt is megtudtuk 
a polgármestertől, hogy májustól 
egy helyszínen, a Deák Ferenc ut-
cai rendelőintézetben működik a 
védőnői szolgálat, az ehhez szük-
séges átalakításokat elvégeztette a 
gyógyászati központ az épületben 
az önkormányzat által biztosított 
éves költségvetéséből. Dr. Bod-
nár Imre úgy tájékoztatott, hogy 
a területi és iskolavédőnők egy 
helyre költöztetésével egyrészt ki-
küszöbölhető a felnőtt háziorvo-
sokhoz érkező páciensek és a vé-
dőnőkhöz érkező kismamák ta-
lálkozása a rendelőintézetekben, 
illetve a helyettesítés könnyebb 
szervezése és a szorosabb szak-
mai együttműködés iránti igény 
is megvalósul. – Mivel egy gyer-
mekorvosi körzet megszűnt, és 
két felnőtt háziorvos kiköltözött a 
Deák Ferenc utcai rendelőből, lett 
elegendő hely az épületben a meg-
valósításhoz. Ezzel az átszervezés-
sel a Barátság úti rendelőintézet-
ben pedig lehetővé válik az épület 
alsó szintjén a gyermekorvosi ren-
delők és a váróhelyiség teljes körű 
felújítása, amelyhez hamarosan 
hozzáfognak – összegzett a főigaz-
gató.                                Kohl Gyöngyi

Pakson is végeznek teszteket Jóváhagyás 
Brüsszelből

Kezdődhet az 
érettségi

Segítik a rá-
szorulókat

Az Európai Bizottság jóváhagy-
ta a Paks II. projekttel kapcsola-
tos terület-előkészítési munkákat 
is szabályozó kormányrendelet 
tervezett módosítását, amely-
nek célja, hogy az előkészítő föld-
munkák korábban megkezdőd-
hessenek.                                  2. oldal

Megkezdődnek május 4-én az 
érettségi vizsgák. Mind a négy 
paksi középiskolában eleget tud-
nak tenni a járványügyi előírá-
soknak, megtették a szükséges 
előkészületeket.                             

3. oldal

Támogatni kívánja az önkor-
mányzat a koronavírus-járvány 
miatt rendkívüli élethelyzetbe 
került paksiakat. Az erre vonat-
kozó szabályozás kidolgozása 
folyamatban van.

2. oldal

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paks II.: Újabb jóvá-
hagyás Brüsszelből

Újabb segítség a rá-
szorulóknak

Visszatekintő: Intéz-
kedések április 29-ig

Az Európai Bizottság jóváhagy-
ta a Paks II. projekttel kapcsola-
tos terület-előkészítési munká-
kat is szabályozó kormányren-
delet tervezett módosítását – írta 
meg az MTI Süli János tájékozta-
tása alapján. 
A paksi atomerőmű két új blokk-
ja tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tár-
ca nélküli miniszter kiemelte: az 
uniós döntés alátámasztja, hogy 
a magyar kormány az európai 
gyakorlatnak és a nukleáris biz-
tonsági előírásoknak megfelelő-
en kívánja módosítani a nukleá-
ris biztonsági szabályzatot. 
A tervezett hazai jogszabály-
módosítás nem jelent enyhítést. 
Az előírásokat, követelménye-
ket nem módosítja, a hatóság 
felügyeleti jogosítványai nem 
változnak. A módosítás egyedü-
li célja, hogy az előkészítő föld-
munkák korábban megkezdőd-
hessenek a paksi telephelyen, így 
biztosítottak legyenek a folyama-
tos munkavégzés feltételei, húzta 
alá Süli János. Hozzátette, hogy 
a Brüsszel által is jóváhagyott 
módosítás alapján az engedé-
lyes Paks II. Zrt. a földmunkák 
engedélyezési eljárását csak há-
rom hónappal azután kezdheti 

el, hogy benyújtotta a hatóság-
hoz a létesítési engedély iránti 
kérelmet. Ez idő alatt ugyanis az 
Országos Atomenergia Hivatal 
értékelni tudja az atomerőművi 
blokkokra vonatkozó létesíté-
si engedély iránti kérelem alap-
vető építési sajátosságait, illetve 
a nukleáris biztonsági előírások 
alapján kapcsolódásukat a terü-
let-előkészítési munkákhoz, ír-
ják. 
Ahogy a Paks II. Zrt. honlap-
ján is olvasható, Süli János hang-
súlyozta, hogy a magyar kor-
mány felelősen járt el, amikor 
úgy döntött, hogy a megúju-
lók mellett hosszú távon épít az 
atomenergiára. A miniszter em-
lékeztetett rá, hogy köszönhető-
en a Pakson termelt áramnak is, 
áprilisban már több alkalommal 
is meghaladta a nyolcvan száza-
lékot a szén-dioxid-mentes vil-
lamosenergia-termelés magyar-
országi részaránya. Kiemelte: a 
magyar gazdaság hosszú távú 
versenyképessége szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hogy a ma-
gyar emberek és a hazai vállal-
kozások olcsó villamos ener-
giához jussanak kiszámítható 
módon, tiszta, hazai forrásból. 

Dallos Szilvia

A kijárási korlátozás elmúlt hétvé-
gére elrendelt szigorításai kapcsán 
kedvezőek voltak a tapasztalatok 
– értékelt kérdésünkre Szabó Pé-
ter polgármester. Elmondta, hogy 
Végh Lajos rendőrkapitány úgy 
tájékoztatta, hogy sűrűbben jár-
őröztek a városban, �gyelmezte-
tésre volt példa, de kirívó eset nem 
történt, nemkülönben a szájmasz-
kok viseléséről szóló rendelkezés 
esetében. – Azért éltem azzal a le-
hetőséggel, hogy a polgármeste-
rek hétvégére szigoríthatnak a ki-
járási korlátozás szabályain, mert 
a jelenlegi prognózis szerint a 
május 3-i héten várható a koro-
navírus-járvány tetőzése, min-
dent meg szeretnék tenni a la-
kosság egészségének védelme, a 
megelőzés érdekében, két nap is 
számít – hangsúlyozta a polgár-
mester. – Arra kérem a lakosságot, 
hogy továbbra is viseljenek masz-
kot a Paks közigazgatási területén 

működő kis- és nagykereskedel-
mi egységekben (nagyobb bevá-
sárlóközpontok, kiskereskedelmi 
üzletek, gyógyszertárak, benzin-
kutak, drogériák, dohányboltok), 
valamint a tömegközlekedésben – 
emelte ki Szabó Péter.
Arról is tájékoztatott, hogy a pol-
gármesteri hivatal szociális osztá-
lyának munkatársai néhány nap-
pal a veszélyhelyzet kihirdeté-
se után elkezdték kidolgozni egy 
újabb támogatási forma rendsze-
rét. Ennek lényege, hogy támo-
gatást állapíthat meg az önkor-
mányzat a koronavírus-járvány 
miatt rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült paksiaknak. – Bízom abban, 
hogy a rászorultsági alapon meg-
állapítható támogatás segítség lesz 
a krízis miatt nehéz helyzetbe ke-
rült családoknak. Jelenleg a szabá-
lyozás  jogi háttérének kidolgozá-
sa van folyamatban – összegzett 
Paks polgármestere.                      -dsz-

1. Mind a négy paksi középis-
kolában végeztet fertőtlenítést az 
érettségit megelőző napokban az 
önkormányzat – mondta sajtó-
tájékoztatón Szabó Péter polgár-
mester április 22-én. Azért hozta 
meg ezt a döntést függetlenül at-
tól, hogy az önkormányzat nem 
fenntartója ezeknek az intézmé-
nyeknek, mert fontos az érett-
ségiző diákok és a pedagógusok 
egészségének védelme.

2. Szabó Péter polgármester áp-
rilis 23-i sajtótájékoztatóján beje-
lentette, hogy élve a polgármes-
tereknek biztosított lehetőséggel, 
miszerint hétvégére szigoríthat-
nak a kijárási korlátozás rendelke-
zésein, úgy döntött, hogy kötelező 
a szájmaszk viselése április 24-én 
éjféltől április 26-án éjfélig a Paks 
közigazgatási területén működő 
kis- és nagykereskedelmi egysé-
gekben, valamint a tömegközle-
kedésben. Elrendelte azt is, hogy 

ugyanebben az időintervallum-
ban a 18 év alatti lakosok 20 óra 
és másnap 6 óra között csak szü-
lői felügyelettel tartózkodhatnak 
a közterületeken.

3. A Magyar Honvédség fer-
tőtlenítést végzett a Paksi Élet-
fa Idősek Otthonában. Az ott-
honban április 9-én az Orszá-
gos Mentőszolgálat munkatársai 
koronavírustesztet végeztek a la-
kóknál, mindegyik teszt nega-
tív lett. A népegészségügyi főosz-
tály megállapította, hogy megyei 
viszonylatban a paksi otthon az 
egyik legjobban felszerelt és ellá-
tott intézmény. Ezzel együtt úgy 
határozott a polgármester, hogy 
végezze el a Magyar Honvédség 
a fertőtlenítést, mert mindent 
meg kell tenni azért, hogy a lehe-
tő legkisebb legyen a megbetege-
dés esélye – mondta Szabó Péter 
polgármester.                   

Kohl Gyöngyi

Fotó: Paks II. Zrt./archív
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Megkezdik a temp-
lom felújítását

Az általános iskolai 
beíratásról

Felkészültek az isko-
lák az érettségire

Átadták a munkaterületet, meg-
kezdi a kivitelező a Makovecz-
templom felújítását. A rekonst-
rukcióra azért volt szükség, mert 
az épület régóta beázik. A felújí-
tás ezt a problémát orvosolja – 
tájékoztatott Szász Gábor egy-
házmegyei építész, aki azt is 
elmondta, hogy a rekonstruk-
ció legfontosabb mozzanata az 
üvegtető cseréje, hiszen legin-
kább azon keresztül történt a 
beázás. Hozzátette, hogy emel-
lett pala- és tetőjavítási munkát 
is végeznek a rekonstrukció so-
rán. Mivel a paksi Szentlélek-
templomot többféle anyagból 
építették, a tervezőnek kiemelt 
�gyelmet kellett fordítania az 
illesztésekre és az egymáshoz 
épített anyagok kölcsönhatásá-
ra. Az előkészítő munkálato-
kat a szerzői joggal rendelke-
ző MAKONA Építész Terve-
ző és Vállalkozó K�. végezte. 

Kutas Attila, a paksi katolikus 
egyházközség vezetője hang-
súlyozta, hogy feladatának és 
kötelességének tekinti, hogy 
gondoskodjon a hozzájuk tar-
tozó ingatlanok állagmegóvá-
sáról. – Amellett, hogy ez szív-
ügyem, minden paksi számára 
fontos, hogy a templom felújí-
tása megvalósuljon, hiszen a 
vallási liturgiák és összejöve-
telek mellett számos kulturális 
élmény köthető az épülethez – 
húzta alá. Ahogy arról koráb-
ban beszámoltunk, a kormány 
még 2015-ben döntött arról, 
hogy megóvja Makovecz Imre 
Kossuth-díjas építész hagyaté-
kát, ennek része a paksi Szent-
lélek-templom is. A felújításra 
150 millió forintot biztosítanak. 
A rekonstrukció befejezésének 
határideje november közepe, a 
munkálatok idején  a templom 
zárva lesz.                                 -wph-

A járványügyi helyzet miatt a 
megszokottól eltérően zajlik 
az általános iskolai beíratás a 
2020/2021-es tanévre. Ameny-
nyiben a lakóhely szerinti kör-
zetes általános iskolába szeret-
né beíratni gyermekét a szü-
lő, az iskola hivatalból felveszi, 
az intézmény felé csak a szán-
dék megerősítése szükséges. 
Az adategyeztetés az elektroni-
kus KRÉTA rendszeren keresz-
tül történik 2020. május 21-ig. 
Amennyiben másik intézményt 
választ a szülő, jelentkezési ké-
relmet kell benyújtania a kivá-
lasztott iskolába. A beiratkozás 
két szakaszban zajlik. Az első 
szakaszban azok a szülők, tör-
vényes képviselők adhatták le a 
beiratkozási kérelmet 2020. áp-
rilis 6. és április 24. között, akik 
nem állami fenntartású általá-
nos iskolába, vagy állami fenn-

tartású, de körzettel nem ren-
delkező általános iskolába sze-
retnék a gyermeküket beíratni. 
A beiratkozás második szaka-
szában 2020. május 15-ig azok 
a szülők, törvényes képviselők 
végezhetik el a beiratkozással 
kapcsolatos ügyintézést, akik 
gyermeküket olyan körzettel 
rendelkező általános iskolába 
kívánják beíratni, amely nem a 
gyermek lakóhelye, életvitelsze-
rű tartózkodási helye szerinti 
körzetes általános iskola, illetve 
akik a gyermek lakóhelye, élet-
vitelszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános isko-
lába kívánják beíratni. A körze-
tes iskolák listája megtalálható 
a https://kir.hu/korzet oldalon. 
A részletekről az általános isko-
lák honlapján és az Oktatási Hi-
vatal weboldalán tájékozódhat-
nak.                                         -kgy-

Megkezdődnek május 4-én az 
érettségi vizsgák Magyarorszá-
gon, így döntött a kormány. A jár-
ványügyi veszélyhelyzetre tekin-
tettel csak írásbeli vizsgák lesznek, 
szóbeli kivételes esetben lehetsé-
ges. Egy helyiségben egyszerre 
legfeljebb tíz diák tartózkodhat, 
egymástól legalább két méter tá-
volságra, maszkot kell viselni-
ük, kivéve, mialatt a dolgozato-
kat írják. A paksi középiskolák 
eleget tudnak tenni a járvány-
ügyi előírásoknak, a tantermek 
átrendezéséről, a körülmények 
biztonságossá tételéről gondos-
kodtak. A vizsgajelentkezés mó-
dosítása iránti kérelmet április 
21-ig kellett benyújtaniuk a diá-
koknak a vizsgáztató középisko-
lához, de még az érettségi napján 
is van lehetőségük arra, hogy a 
vizsga elhalasztása mellett dönt-
senek. Pakson szinte valamennyi 
középiskolában teljes létszám-
ban érettségiznek a végzősök. 

Az Energetikai Szakgimnázium 
és Kollégiumban 124-en érett-
ségiznek, köztük más iskolák di-
ákjai, akik az intézményben vizs-
gáznak emelt szinten, szakmai 
érettségit 160-an tesznek. A Pak-
si Vak Bottyán Gimnáziumban 
98-an érettségiznek magyarból, 
97-en matematikából, 87-en tör-
ténelemből; ebben az iskolában 
három diák döntött úgy, hogy 
nem most érettségizik. A Balogh 
Antal Katolikus Általános Isko-
la és Gimnáziumban valameny-
nyi érettségiző – 18-an vannak – 
most vizsgázik, egy tanuló érkezik 
más intézményből. A Szekszár-
di Szakképzési Centrum I. Ist-
ván Szakképző Iskolájában 11 az 
érettségizők létszáma, 10 tanuló a 
biritói intézményben, egy pedig 
másik iskolában tesz vizsgát. Va-
lamennyi paksi középiskolában 
az önkormányzat elvégzi a fertőt-
lenítést az érettségit megelőző na-
pokban.                                            -se-

Fotó: Babai István/archív
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