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Nyitva és zárva
Február hétvégéi a kényszerű, már megszokástól monoton teszteléssel teltek a városban – a legutóbbi, február 20–21-ei szűrésen a 6541 letesztelt lakosból 48 koronavírus-pozitívat találtak,
azaz 0,73% volt a fertőzöttségi arány. Előző hétvégén 6353 teszteltből 70 bizonyult pozitívnak, akkor a két nap mutatója 1,10%-on
állt meg, míg az előző héten 1,29%-on.
Túl vagyunk tehát a sokadik koronavírus-szűrésen. Mégis kedvünk szegi, hogy miközben a fertőzöttség aránya csigalassúsággal hagy csupán alább, a kórház Covid-osztályai tele vannak. Nem
fogynak, csak cserélődnek a betegek.
Járásunk, városunk besorolása is feketére váltott.
Nem csoda, hogy kifutott alólunk a farsang is. Észre sem vettük, hiszen a jókedvre nem sok okunk maradt. A közeli vagy távoli
ismeretségi kört megsanyargató kórság mindannyiunkat elkedvetlenített. Vannak, akik rokonaikat, barátaikat vesztették el – a
súlyos csapásoktól nehezek most azok a családok.
Többeknek meg a munkájuk lett oda. A járvány és az intézkedések terhe alatt ellehetetlenült kisvállalkozások sokasága is a végét
járja. Nem is csoda, hiszen hathatós segítség az államtól nem,
csak aprópénznyi érkezett.
Rohan közben az idő – már a nagyböjt is ott kopogtat ajtónkon.
Próbálna elcsendesíteni. De még a csend is hangos, ha aggódással teli. Ahogy a naptárra téved a tekintetem, elmaradt farsangi

bálok, farsangi játszóházak integetnek felém. Hát újra
búcsút inthetünk nekik, mint a „békebeli” nagyobb nőnapi rendezvényeknek, a tavasszal beindult versenyeknek,
programok sorának? Még üresen ásítanak a kiállítási
termek is, s a kultúrház széksorai csüggedten figyelnek.
A sportpályák eltűnt zaja, a kávéházi poharak csendes
magánya is elszomorít...
De mégis...
Mégis közeleg a tavasz, az örök március.
S bár lehet, hogy az 1848-as szabadságharc emlékünnepe még sokunknak magányosan telik, hiszem, hogy a
tavasz melegével ismét jön a feltámadás. Az örök körforgás újra életet lehel majd mindenbe, és zajosabbá
válik előbb-utóbb a világ.
Jómagam bízom az oltásban is, hogy védettséggel
öleli át a közösségünk. De magában a közösségben is,
hogy a napokban zajló népszámláláson meg tudja mutatni ismét az erejét. Mert minden egyes igen, amelyben
megvalljuk hitünket és hovatartozásunkat, fontos és
számít. Hiszen ez a mi erőnk, csak ez formálhat bennünket egésszé.
S mert enélkül nem jön, nem lesz feltámadás.
Nagy Attila főszerkesztő (Fotó: Nagy Gyula)

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Sme odkázaní jeden na druhého
JUDr. Zoltán Hájos

primátor mesta Dunajská Streda

Epidémia koronavírusu prekračuje
negatívne rekordy, počet nakazených
zo dňa na deň v našom regióne aj v
našom meste rastie. Je čoraz viac
chorých, je smutné, že nemocnica v
Dunajskej Strede ako aj ambulancie
čoraz ťažšie spĺňajú svoje úlohy. Na
nákazu Covid-19, na pred nami stojacu cestu sme sa pýtali primátora mesta Zoltána Hájosa.
„Pri vstupe do roku 2021 sme v súvislosti s epidémiou koronavírusu boli
všetci optimistickí. Všetci sme dúfali,
že po roku 2020 môže prísť už iba lepší.
Verili sme, že konečne sa začne život, a
všetko sa na dobré obráti. Ako by sme
to cítili, mnohí sme namiesto šťastného roka priali svojej rodine, priateľom,
známym predovšetkým dobré zdravie.
Žiaľ, namiesto toho, čo sme čakali,
však prišiel pravý opak – epidémia sa
začala postupne zhoršovať.
Popritom samospráva sa v súlade so
situáciou snažila zabezpečovať všetko,
čo na miestnej úrovni bolo možné. Priebežne sme testovali obyvateľov nášho
mesta, snažili sme sa aspoň zachytiť
infikovaných, aby sa nákaza neprenášala na ďalších obyvateľov.
Mnohí nám pri tom pomáhali! Vďaka preto patrí tým, ktorí zastali svoje miesto pri testovaní na Covid-19,
pracovníkom úradu, zdravotníckemu
personálu, pracujúcim v štátnej sfére,
policajtom, ako aj ostatným pomocníkom, bez ktorých by testovanie nebolo
plynulé. Na tomto mieste ďakujem aj
obyvateľom mesta za ich zodpovedný
prístup, že vždy sa zúčastnili testovania.
Samospráva sa pritom snažila pomôcť aj tým, že zaviedla systém online
registrácie, takže obyvatelia si mohli na
určitý čas zabezpečiť testovanie seba
aj svojich rodinných príslušníkov. Systém sa osvedčil: nikto nemusel v zime
či daždi čakať v dlhých radoch pred odbernými miestami.
Naša snaha sa, žiaľ, ukázala byť nedostatočná – i napriek tomu, že samo-
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správa sa snažila udržať krok s dianím.
Šírenie koronavírusu sa nepodarilo
zastaviť, dnes rastúci počet infikovaných a počet úmrtí ukazuje, nakoľko sa
nákaza rozšírila v okrese aj na území
mesta.
Musím, žiaľ, konštatovať aj to, že situáciu zhoršoval aj prístup mnohých
pozitívne testovaných obyvateľov, ktorí
z nezodpovednosti či ľahostajnosti nedodržiavali na nich sa vzťahujúce opatrenia.
Aj ja som sa infikoval koronavírusom,
napriek tomu, že som urobil všetko preto, aby som chorobe predišiel. Bol som
aj na urgentnom príjme dunajskostredskej nemocnice, videl a zažil som ten
boj, ktorí zdravotnícki pracovníci zvádzajú deň čo deň v záujme obyvateľov.
Videl som utrpenie ľudí, ktorí sa tam
dostali. Na vlastnej koži som pocítil, čo
znamená boj s koronavírusom, a viem,
že ničí nielen fyzický stav človeka, ale
pôsobí aj na jeho psychiku.
Bolesť spoločenstva ešte zvyšuje a
prehlbuje veľa úderov – strata mnohých rodinných príslušníkov, priateľov,
známych. Ich smrť zanecháva po sebe
prázdne miesta, nepochopiteľnú stratu.

Ale musíme ísť ďalej.
Aj my čakáme na tie centrálne opatrenia, ktoré snáď konečne zlepšia naše
životy. Sme si vedomí aj toho, že všetci
sú už unavení zo zatváraní a obmedzovaní, ktoré akoby nemali konca. Predsa
si myslím, že nesmieme ochabovať.
Teraz ešte viac musíme dávať pozor
jeden na druhého. My, ktorí sme chorobou prešli, a získali istú imunitu, musíme byť ešte zodpovednejší voči svojej
rodine, priateľom, známym.
Situácia je zlá. Práve preto sa nemôžme správať tak, že necháme bez
povšimnutia každodenné udalosti, že
budeme ignorovať opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Naďalej musíme s nákazou Covid-19 bojovať s absolútnou zodpovednosťou.
Podľa dnešných vedomostí je iba
jedna možnosť pokorenia nákazy: vakcinácia. Aby čo najskôr a čo najviac
občanov dostalo očkovanie proti koronavírusu, vďaka čomu by sme sa mohli
vyhnúť ďalším úmrtiam, stratám.
Nezabúdajme: boj s koronavírusom
je zodpovednosťou nás všetkých.
Sme odkázaní jeden na druhého,
môže sa to podariť iba spoločným úsilím!“ 		
(foto: Rózsár)
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Egymásra vagyunk utalva
Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely város polgármestere

Negatív rekordokat dönt a koronavírus-járvány, napról napra nő a fertőzöttek száma régiónkban és városunkban is. Egyre több a beteg,
szomorú, de a Dunaszerdahelyi kórház és rendelőintézet is egyre nehezebben tudja ellátni a feladatait. A
Covid–19-fertőzésről, az előttünk álló
útról kérdeztük Hájos Zoltán polgármestert.
„Az új, 2021-es esztendőbe lépve
mindannyian bizakodók voltunk a koronavírus-járvány kapcsán. Mindannyian
reménykedtünk, hogy a 2020-as évtől
már csak jobb jöhet. Hittük, hogy végre
beindul az élet, s végre minden jobban
fog alakulni. Mintha éreztük volna, sokan boldog új esztendő helyett elsősorban jó egészséget kívántunk rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek.
Sajnos azonban éppen az ellenkezője
következett be annak, amit vártunk –
a járványhelyzet fokozatosan romlani
kezdett.
Mindeközben az önkormányzat az
eseményekkel haladva igyekezett biztosítani, amit helyi szinten megtehetett. Folyamatosan teszteltük városunk
lakosait, igyekeztünk legalább kiszűrni
a fertőzötteket, hogy a járvány ne csaphasson át további lakosokra.
Sokan segítettek ebben! Köszönet
ezért azoknak, akik helyt állnak a Covidszűrések megszervezésében, a hivatali
dolgozóknak, az egészségügyi személyzetnek, az állami szférában dolgozóknak, a rendőröknek, illetve azoknak
a további segítőnek is, akik nélkül nem
lett volna folyamatos a tesztelés. Itt
kell megköszönjem városunk lakosainak is a felelősségteljes hozzáállást,
hogy mindig elmentek a tesztelésre.
Az önkormányzat emellett még úgy is
próbált segíteni, hogy bevezette azt az
online regisztrációs rendszert, amel�lyel a lakosok tesztelési időpontokat
foglalhattak a maguk és családtagjaik
számára. A rendszer bevált: nem kellett
télvíz idején senkinek sem tömött sorokban várakoznia a mintavételi helyszínek előtt.
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Igyekezetünk sajnos azonban kevésnek bizonyult – noha az önkormányzat
próbált a maga lehetőségeihez mérten
lépést tartani az eseményekkel. A koronavírus terjedését nem sikerült feltartóztatni, ma betegeink és elhunytjaink
növekvő létszáma is mutatja, mennyire
elharapódzott a járásban és a város területén is a fertőzés.
Sajnos, azt is hozzá kell tenni, helyzetünket csak tovább rontotta az a sok
pozitív teszteredménnyel rendelkező
lakos, akik felelőtlenségből vagy hanyagságból nem tartották be a rájuk
vonatkozó szabályokat.
Jómagam is elkaptam a koronavírust, annak ellenére, hogy mindent
megtettem azért, hogy megelőzzem a
betegséget. Megjártam a dunaszerdahelyi kórház készültségét is, láttam és
tapasztaltam azt a küzdelmet, amit az
egészségügyi dolgozók tesznek nap
mint nap lakosaink érdekében. Láttam
az odakerülők szenvedését, terheit is.
Saját bőrömön tapasztaltam meg,
mit is jelent a koronavírussal való küzdelem, jól tudom, hogy nem csupán
az ember egészségét, fizikai állapotát
tépázza meg, hanem bizony lelkileg is
megviseli.
És a fájdalmat csak növeli és elmélyíti
a közösségünket ért megannyi csapás
– számos közeli rokon, jóbarát vagy
távoli, de kedves ismerős elvesztése.
Haláluk súlyos űrt hagy maga után, s
felfoghatatlan veszteség marad.

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk

De tovább kell mennünk.
Várjuk mi is azokat a központi intézkedéseket, amelyek végre jobbá teszik
majd életünket.
Tudatosítjuk azt is, hogy mindenki
belefáradt már a végeláthatatlan lezárásokba és korlátozásokba. Mégis úgy
hiszem, semmiképp nem szabad csüggednünk.
Most még inkább figyelnünk kell
egymásra. Mi pedig, akik átestünk a
betegségen, és valamilyen szinten védettséget élvezünk, most nagyobb felelősséggel kell viseltessünk rokonaink,
barátaink, ismerőseink iránt.
Rossz a helyzet. Éppen ezért sem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a mindennapok történéseit, s ignoráljuk a koronavírussal kapcsolatos
intézkedéseket. Teljes felelősségünk
tudatában kell a Covid–19 ellen küzdenünk továbbra is.
Jelen tudásunk szerint most csak
egyetlen módja van a járvány leküzdésének: a védőoltás.
Az, hogy minél hamarabb és minél
több polgár megkapja a koronavírus
elleni védőoltást, amely által elkerülhetjük a további haláleseteket, veszteségeket.
Ne feledjük: mindannyiunk felelőssége a koronavírussal való küzdelem.
Egymásra vagyunk utalva, csak
együtt sikerülhet!”
(Nagy Attila felvétele)
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A kétnapos hétvégi tesztelés,
és ami mögötte van
A koronavírus-járvány megfékezésének lehetőségét a szlovák kormány a
fertőzöttek kiszűrésében látja. A még
mindig magas számú pozitív eset az
oka annak, hogy városunkban januártól kezdődően már többszöri alkalommal került sor úgynevezett célzott
tesztelésre. Az emberek ugyanakkor
csak azt látják, hogy a tesztelés hétvégéjén az egyes mintavételi pontokon
6-8 tagú csapat dolgozik. A folyamatot, ami ezeket a hétvégéket megelőzi, bizony vajmi kevesen ismerik.
Mint Bubniak Júlia hivatalvezető as�szonytól megtudtuk, az őszi országos
koronavírus-tesztelés idején szükséges intézkedéseik jó tapasztalatnak
bizonyultak, mert azokra alapozva
szervezte meg az idén januárban a
munkamenetet, a tennivalók elosztását.
„Amellett, hogy most is sok a tennivaló egy-egy tesztelési hétvége előtt, ma
már sokkal gördülékenyebben halad az
egész folyamat“ – mondta el Bubniak
Júlia. „Az, hogy a mi munkánk a polgárok számára nem látszik, részben azt is
igazolja, hogy jól tesszük a dolgunkat,
mert fennakadások nélkül tudjuk hétről
hétre megszervezni a tesztelést, biztosítani annak hátterét. A személyzeti
és jogi osztály pontos és szorgalmas
munkájának köszönhetően mindig
megfelelő számú személyzet dolgozik
a tesztelési hétvégeken, és a jogi hátterük is rendezett.“
A hivatalvezető asszony komoly
fegyverténynek tartja azt is, hogy a
folyamatba sikerült beiktatni az online
regisztrációs lehetőséget, ezzel biztosítva a lakosok számára az előzetes
időpontfoglalást. A korábbi tapasztalatok alapján már tudják, hogy mennyien
férnek be az egyes mintavételi pontokra óránként, ehhez igazították az előre
leosztható időpontokat a rendszerben,
úgy, hogy, közben az előre be nem jelentkezettek is „beférjenek“, ők is sorra
kerülhessenek a hétvégi tesztelések
során. Azok a polgárok, akiknek nincs
lehetősége online időpontot foglalni,
hívhatják a városháza tesztelési ügyfél-
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Nagy Éva hivatali asszisztens, Bubniak Júlia hivatalvezető
és Inczédi Gábor koordinátor, a városi hivatal műszaki osztályának vezetője

szolgálati telefonszámát, ahol a városháza munkatársa intézi a regisztrációt,
vagy amennyiben már beteltek a lefoglalható időpontok, a városi hírportált, a
dunaszerdahelyi.sk-t, illetve annak közösségi oldalát javasolja figyelemmel
kísérni, ahol a portál munkatársai igyekeznek az egyes tesztelési pontokon
kialakult aktuális helyzetről információt
nyújtani.
A városháza műszaki osztályának
vezetőjét, a városunkban zajló tesztelések egyik koordinátorát, Inczédi Gábort
arról kérdeztük, mi minden szükséges
ahhoz, hogy a város hat helyszínén
folyó munka zökkenőmentes legyen,
hogy a lakosoknak a lehető legkevesebb idejét rabolja el a jelenleg már
ötödik hete zajló koronavírus-tesztelés.
„A célzott koronavírus-tesztelést Dunaszerdahely városa azért biztosítja,
hogy az elsősorban hétköznapokon
nyitva tartó mobil mintavételi pontok
kapacitását kiegészítve lehetőséget
nyújtson a lakosságnak megszerezni
a jelenleg érvényben lévő Covid-automata szerint előírt maximum hétnapos
igazolást a negatív koronavírus-tesztről. Amit azonban a tesztelésre érkezők

látnak, hogy két napon keresztül, sokszor szinte megállás nélkül dolgoznak
mind az egészségügyi, mind pedig az
adminisztratív dolgozók, csupán egy
töredéke annak a munkának, amit el
kell végezni ahhoz, hogy a lehető leggördülékenyebben valósuljon meg egyegy ilyen hétvége“ – mondta el az osztályvezető.
„A hétvégi tesztelés előkészítése akkor indul el, amikor a városi válságstáb
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– az aktuális járványügyi adatokat értékelve – úgy dönt, hogy a következő
hétvégén városunkban is szükség van
újabb tesztelési fordulóra. Legtöbbször
szerdán kezdődik az érdemi munka,
hogy szombaton és vasárnap fogadhassák a város hat pontján a tesztelésre igyekvőket“ – tájékoztatott Inczédi
Gábor.
A munkafolyamat nagyon fontos
feladatokkal kezdődik, amelyet a városháza jogi és személyzeti osztályai
végeznek. Egyrészt a megfelelő számú egészségügyi és adminisztrátori
személyzet bebiztosításával – azaz
telefonálással, egyeztetéssel –, másrészt a tesztelés egészéhez szükséges szerződések előkészítésével. Ha
belegondolunk, hogy egy-egy hétvégén
40-100 személy dolgozik a hat helyszínen, máris látható, nem kevés munkát
igényel az egyeztetés velük, majd pedig
a szerződéseik előkészítése – persze
mindez a hivatali munka mellett.
A műszaki osztály megrendeli a
szükséges tesztmennyiséget, illetve a
felszerelést, majd összeállítja a mintavételi helyekre tervezett csomagokat:
védőruházatot, maszkokat, kesztyűket,
fertőtlenítőszereket, tanúsítványokat,
tollat, filctollat, és még sok apróságot,
amik nélkülözhetetlenek a tesztelés
idején.
A tesztelést megelőzően szétosztják az egyes csapatok vezetői közt a
felszerelést, majd az egész hétvégén
folyik ezen csapatok kiszolgálása. Mivel az egész stáb számára kiemelten
fontos a résztvevő személyek egészségének védelme, sokszor olyan kérést
is teljesítenek, amit egyébként az érvé-
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Inczédi Gábor és kollégája ellenőrzik a csomagokat

nyes szabályok nem írnak elő. Ha egy
adminisztratív munkát ellátó személy
úgy érzi biztonságban magát, hogy az
arcát eltakaró plexi védőmaszkot tehet
fel – ugyan az előírások erre nem kötelezik az ellátást biztosítókat –, teljesítik
a kérését. „Szeretnénk, ha mindenki,
aki segít a hétvégi tesztelések során,
egészséges maradna, ha este nyugodtan térhetne haza családjához, hétfőn
pedig munkába mehetne, amennyiben
szükséges, akkor pedig a legközelebbi
alkalommal is el tudná vállalni ezt a
nem könnyű hétvégi feladatot“ – tette
hozzá az osztályvezető.
Külön köszönet illeti az egyes mintavételi pontok alkalmazottait, akik a
tesztelési hétvégére előkészítik a helyszíneket, majd hétfőn alapos takarítással rakják rendbe azokat.
A belső stáb az egész tesztelési időszak alatt végzi a háttérmunkát. Ha
kell, perszonális dolgokat oldanak, ha
kell, feltöltik az egyes helyszíneken a
készletet. Egy-egy ilyen helyszíni szemle arra is jó, hogy látva az éppen kialakult helyzetet, ha kell, át tudják irányítani a lakosokat egy másik mintavételi
pontra, vagy értesítik az adott időszakban éppen leterhelt helyszínt a szabad
kapacitásról.
A városházán működő stáb munkája
azonban nem ér véget a tesztelési helyszínek kapuinak zárásával. Miután beérkeznek az egyes mintavételi pontok
statisztikái, azt sokszor éjszakáig kell
regisztrálni az előírt hivataloknál.
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A tesztelési hétvége pedig igazán
akkor ér véget, amikor a mintavételi
pontokról elszállítják a veszélyes hulladékot, amire általában hétfőn, vagy
kedden kerül sor – ebből látható, hogy
a kétnapos „akció“ szervezésileg igazából majd egy hetet vesz igénybe.
Szerencsére több olyan cég jelentkezett, akik igyekeznek kicsit elviselhetőbbé tenni a mintavételi pontokon
dolgozók korántsem veszélytelen,
monoton, de fontos munkáját. „Sokat
köszönhetünk azoknak a támogatóknak, akik a tesztelő csapatoknak ásványvíz-csomagot biztosítanak, vagy
éppen a Minit cégnek, amely minden
alkalommal pogácsával, muffinnal lepi
meg a dolgozókat. Külön köszönet jár
a Gastro DS csapatának, akik ízletes
ebédet szállítanak a helyszínekre, és
a Municipal vállalatnak is, akik a mintavételi pontok fertőtlenítését végzik”
– mondta Inczédi Gábor.
„Igazi csapatmunka egy-egy hétvége
megszervezése, felügyelete, amelyben
összedolgoznak a mintavételi pontok
dolgozói mellett a dunaszerdahelyi
városháza vezetői, munkatársai, mindegyik iskola, illetve a sikabonyi közösségi ház csapata, a dolgozókat ellátó,
frissítőket szállító adományozók, és
nem utolsó sorban a városi média,
mely friss információkkal igyekszik ellátni a lakosságot“ – zárta szavait az
osztályvezető.
Szöveg és kép: Rózsár Vince
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Dvojdňové víkendové testovanie
a čo je za ním
Možnosť zamedzenia šírenia koronavírusu vidí slovenská vláda v skríningu infikovaných. Ešte stále vysoké číslo pozitívne testovaných viedlo k tomu, že v
našom meste od začiatku januára už niekoľkokrát prebehlo tzv. cielené testovanie. Ľudia pritom vidia iba to, že počas víkendového testovania na jednotlivých
odberových miestach pracujú 6-8 členné tímy. Pritom proces, ktorý predchádza
týmto víkendom, pozná málokto.

Ing. Júlia Bubniaková prednostka mestského úradu a Eva Nagyová asistentka

Ako sme sa od prednostky úradu,
Ing. Júlie Bubniakovej dozvedeli, skúsenosti s celoplošným testovaním na
jeseň sa ukázali ako osožné, pretože
na tomto základe bolo možné zorganizovať prácu a zadeliť úlohy v januári
tohto roku.
„Popri tom, že aj teraz je veľa práce
pred každým víkendovým testovaním,
dnes už celý proces prebieha plynulejšie,“ povedala Ing. Bubniaková. „To, že
naša práca je pre občanov neviditeľná,
do istej miery znamená, že ju vykonávame dobre, že dokážeme týždeň čo
týždeň bez nejakých väčších problémov zorganizovať testovanie, zabezpečiť jeho zázemie. Vďaka presnej a
usilovnej práci personálneho a právneho referátu počas každého testovacieho víkendu pracuje na odberných
miestach potrebný počet personálu a
ich práca je právne vysporiadaná.“
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Prednostka úradu považuje za dôležitý faktor aj to, že sa podarilo začleniť do procesu online registráciu, čím
sa pre obyvateľov vytvorila možnosť
predbežného objednania sa na určitý
čas. Z predchádzajúcich skúseností
už majú prehľad o tom, koľkých dokážu za hodinu otestovať na jednotlivých
odberných miestach, tomu prispôsobili
v systéme časy na predbežné objednanie tak, aby ostal priestor aj pre tých,
ktorí sa vopred neobjednali, aby aj oni
sa aj oni dostali na rad počas víkendového testovania. Občania, ktorí nemajú
možnosť objednania sa online, môžu
volať na klientske telefónne číslo mestského úradu, kde sa pracovník úradu
stará o registráciu, resp., ak už sú všetky objednávacie časy vyčerpané, odporúčajú pozorne sledovať spravodajskú
stránku mesta dunaszerdahelyi.sk, kde
sa pracovníci portálu snažia poskyto-

vať informácie o aktuálnej situácii na
jednotlivých odberných miestach.
Mgr. Gábora Inczédiho, vedúceho
technického odboru mestského úradu
a jedného z koordinátorov testovania,
sme sa opýtali, čo všetko je potrebné k tomu, aby práca prebiehajúca na
šiestich miestach v meste bola bezproblémová, aby obyvateľom zabralo
čo najmenej času teraz už piaty týždeň
prebiehajúce testovanie na koronavírus.
„Cielené testovanie na koronavírus
Mestský úrad Dunajská Streda zabezpečuje preto, aby tak rozšíril kapacitu
mobilných odberových miest, v ktorých
testovanie prebieha prevažne cez pracovný týždeň a umožnil obyvateľom
získať potvrdenie o negatívnom teste,
ktoré teraz v zmysle platného Covid-automatu platí maximálne sedem dní. To,
čo vidia občania, ktorí prídu na testovanie, je, že počas dvoch dní pracujú tak
zdravotníci, ako aj administratívni pracovníci takmer bez prestávky. Toto je
však iba zlomok tej práce, ktorú treba
vykonať v záujme toho, aby ten-ktorý
testovací víkend prebiehal čo najplynulejšie,“ povedal vedúci odboru.
„Príprava víkendového testovania začína vtedy, keď zasadne krízový štáb
mesta a – vyhodnotiac pandemické
údaje – rozhodne o tom, že aj v našom
meste je cez víkend potrebné zorganizovať ďalšie kolo testovania. Práca
začína obyčajne v stredu, aby v sobotu
a v nedeľu mohli na šiestich miestach
prijímať občanov mesta, ktorí sa chcú
dať otestovať,“ informoval Mgr. Inczédi.
Priebeh prípravných prác začína
veľmi dôležitými úlohami, ktoré plnia
právny a personálny referát mestského úradu. Ide jednak o zabezpečenie
potrebného počtu zdravotníckeho a
administratívneho personálu – teda
o telefonovanie, dohovor, - jednak o
prípravu dohôd o vykonaní práce. Keď
uvážime, že cez ten-ktorý víkend pracuje 40-100 osôb na šiestich miestach,
je na prvý pohľad vidieť, že ich angažovanie a príprava dohôd si vyžadujú nemálo práce – a to všetko popri bežnej
práci v úrade.
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Technický odbor objedná potrebné
množstvo testov, resp. vybavenia, zostaví plánované balíky na jednotlivé odberové miesta: ochranný odev, rúška,
rukavice, dezinfekčné prostriedky, certifikáty, perá, fixky a ešte veľa drobností, ktoré sú pri testovaní nevyhnutné.
Vedúci jednotlivých tímov ešte pred
začiatkom testovania rozdelia výstroj,
po celý víkend potom prebieha starostlivosť o testujúci personál. Keďže
pre celý štáb je prvoradé zabezpečenie ochrany zdravia testovacích tímov,
často sa vyhovie aj takým ich požiadavkám, ktoré inak platné opatrenia
nepredpisujú. Ak administratívnu prácu vykonávajúca osoba má pocit, že
pre jej bezpečnosť je potrebný aj tvár
chrániaci štít z plexiskla – i keď zabezpečenie takejto výbavy nie je pre organizátorov povinné - , jej požiadavku
splnia. „Boli by sme radi, keby každý,
kto pri víkendovom testovaní pomáha,
zostal zdravý a večer sa mohol pokojne vrátiť ku svojej rodine, v pondelok ísť
do práce a v prípade potreby sa mohol
aj pri najbližšej príležitosti podujať na
vykonávanie tejto neľahkej víkendovej
úlohy,“ dodal vedúci odboru.
Osobitná vďaka patrí zamestnancom
jednotlivých odberových miest, ktorí
tieto pripravujú na víkendové testovanie, v pondelok ich potom dôkladne
poupratujú.
Medzitým štáb mestského úradu po
celý čas testovania vykonáva zákulisnú
prácu. Podľa potreby rieši personálne
otázky, dopĺňa vybavenie na jednotlivých odberových miestach. Osobný
kontakt s jednotlivými miestami je
účinný aj v tom, že v prípade potreby
možno podľa situácie na danej MOMke čakajúcich preorientovať na iné odberové miesto, resp. informovať o voľných kapacitách na určitom mieste a v
určitom čase.
Práca štábu pri mestskom úrade
však nekončí zatvorením brán na testovacích miestach. Keď prídu štatistické
údaje z jednotlivých odberných miest,
často ich treba do noci spracovávať a
registrovať na príslušných úradoch.
Testovací víkend sa naozaj skončí až
vtedy, keď z odberových miest odvezú
nebezpečný odpad, čo prichádza na
rad v pondelok, resp. v utorok – z tohto
všetkého je jasné, že dvojdňová „akcia“
po organizačnej stráne zaberie takmer
celý týždeň.

HLÁSNIK

Našťastie sa prihlásilo viacero takých
podnikov, ktoré sa snažia trochu uľahčiť nie celkom bezpečnú, monotónnu,
ale dôležitú prácu ľudí pracujúcich na
testovaní.
„Za veľa vďačíme tým podporovateľom, ktorí testovacím tímom zabezpečujú balenia minerálnej vody, či podniku Minit, ktorý zakaždým prekvapí
pracovníkov pagáčmi alebo muffinmi.
Osobitné poďakovanie patrí pracovníkom Gastro DS, ktorí varia a dovážajú
na jednotlivé miesta chutné obedy, ako
aj mestského podniku Municipal, ktorý
vykonáva dezinfekciu na odberových

miestach,“ povedal Mgr. Inczédi. „Organizácia jednotlivých testovacích víkendov, dohľad, pri ktorom spolupracujú
popri pracovníkoch na jednotlivých odberových miestach aj vedúci pracovníci a spolupracovníci mestského úradu,
vybrané školy, ako aj pracovníci Spoločenského domu v Malom Blahove, darcovia občerstvenia a v neposlednom
rade mestské médiá, ktoré sa starajú
o aktuálne informovanie obyvateľov,
je skutočnou tímovou prácou,“ ukončil
svoje slová vedúci odboru.
(Text a foto: Vince Rózsár)

Mgr. Gábor Inczédi, vedúci technického odboru mestského úradu
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Népszámlálás 2021
2021. március 31-éig tart Szlovákiában az elektronikus népszámlálás,
amely az ország valamennyi lakosára
nézve kötelező. Vagyis ki kell töltsük
a www.scitanie.sk honlapon elérhető
elektronikus kérdőívet, de mobil applikáció segítségével is elküldhetjük
adatainkat a Szlovák Köztársaság
Statisztikai Hivatalának.
A népszámlálási kérdőív asszisztens
segítségével történő kitöltésére a népszámlálás hivatalos időtartama után is
sor kerülhet, egészen október végéig.
Ez a 2021-es népszámlálást szabályozó törvény módosításából következik.
Az idősebbek természetesen segítséget kérhetnek fiatalabb hozzátartozóiktól az elektronikus kérdőívek kitöltése
során. A járványügyi helyzet alakulásától függően várhatóan április elejétől október végéig számlálóbiztosok is
megjelennek majd a háztartásokban.
Az idei cenzus során először tüntethetjük fel külön a nemzetiségünket és
az anyanyelvünket.
A scitanie.sk honlapon ugyanakkor
arra hívják fel a lakosság figyelmét,
hogy az állampolgárság nem azonos a
nemzetiséggel, egyben a nemzetiségi
hovatartozás vállalásának fontosságára is figyelmeztetnek. A nemzetiségek
arányának komoly jelentősége van, a
kisebbségi jogokat szabályozó törvények alkalmazása során is ezt veszik
figyelembe.
Az önkormányzatok kisebbségi,
például a magyar hivatali nyelvhasználatát lehetővé tévő törvényben 15,
a nemzetiségi nyelvű táblákról szóló
jogszabályban pedig 20 százalékos
küszöb szerepel, de a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásai során is figyelembe veszik a népszámlálás adatait.
A nemzetiségi hovatartozás vállalásának fontosságát hangsúlyozza több
szlovákiai magyar szervezet, intézmény is; erről bővebb tájékoztatás a
www.nepszamlalas.sk honlapon érhető el.
A Szlovák Köztársaság Statisztikai
Hivatala tíz évente végez népszámlálást, az általunk feltüntetett adatoknak
a 2021. január 1-én érvényes állapotot
kell tükrözniük.
(Fotó: Nagy Attila,
illusztráció: nepszamlalas.sk)
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A Pázmaneum Polgári Társulás is buzdítja a felvidéki magyar közösség tagjait, hogy félelem nélkül vallják meg nemzeti hovatartozásukat, hiszen közösségünk jövőjének szempontjából nagyon fontos, hogy mennyien vallják magukat
magyar nemzetiségűnek. Bátran jelöljük meg római katolikus vallásunkat is, hiszen Krisztus követői vagyunk és az evangélium szellemében a jó hír terjesztői.
Ahogyan a 15 éve alapított Társulásunk mindig az igazságosság és a magyar,
keresztény értékek vállalásának oldalán állt ki, most is arra kérünk mindenkit,
hogy bátran valljuk meg hitünket és nemzetiségünket, hiszen Szent István király kései utódaiként élünk szülőföldünkön. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a
jövő ifjúsága is büszkeséggel tekintsen őseire, tegyünk meg mindent a felvidéki
magyar közösség számára fontos népszámlálás eredményes kimeneteléért.
Együtt sikerülni fog, Isten segítségével!
„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük ezt,
mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.”
(Esterházy János, Új Hírek, 1940. december 24.)
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Antigéntesztelés Dunaszerdahelyen
Városunkban az alábbi helyszíneken lehet hétközben és hétvégén is ingyenesen elvégeztetni a Covid–19-antigéntesztelést.
Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet, Nagyabonyi út 23.

Ollétejed, 77

Nyitvatartási idő:
Hétfő		
7:00 – 15:00
Kedd		
7:00 – 15:00
Szerda		
7:00 – 15:00
Csütörtök
7:00 – 15:00
Péntek		
7:00 – 15:00
Szombat
7:00 – 15:00
Vasárnap
–

Nyitvatartási idő:
Hétfő		
9:00 – 17:30
Kedd		
9:00 – 17:30
Szerda		
9:00 – 17:30
Csütörtök
9:00 – 17:30
Péntek		
9:00 – 17:30
Szombat
9:00 – 17:30
Vasárnap
–
(ebéd - minden nap: 13:00 - 13:30)

Újfalu lakótelep 222/18

Vámbéry tér 4915

Nyitvatartási idő:
Hétfő		
8:00 – 16:00
Kedd		
8:00 – 16:00
Szerda		
8:00 – 16:00
Csütörtök
8:00 – 16:00
Péntek		
8:00 – 16:00
Szombat
8:00 – 16:00
Vasárnap
8:00 – 16:00

Nyitvatartási idő:
Hétfő		
8:00 – 16:00
Kedd		
8:00 – 16:00
Szerda		
8:00 – 16:00
Csütörtök
8:00 – 16:00
Péntek		
8:00 – 16:00
Szombat
8:00 – 16:00
Vasárnap
8:00 – 16:00

Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal, Nagyabonyi
út 1067
Nyitvatartási idő:
Hétfő		
14:00 – 16:00
Kedd		
14:00 – 16:00
Szerda		
14:00 – 17:00
Csütörtök
14:00 – 16:00
Péntek		
–
Szombat
–
Vasárnap
–

Antigénové testovanie na COVID-19
v Dunajskej Strede - cez týždeň aj víkend
Aktuálne informácie o fungovaní odberných miest na testovanie COVID-19 (antigénové testy) v Dunajskej Strede.
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Ag Test Dunajská Streda
Nemocnica

RÚVZ Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda

Pondelok
Utorok
Streda		
Štvrtok
Piatok 		
Sobota

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok		

07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 16:00
-

Ag Test nám. Vámbery

Ag Test Mliečany 77

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 		
Sobota
Nedeľa

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 		
Sobota
Nedeľa

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

Ag Test Nová Ves
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 		
Sobota
Nedeľa

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
09:00 - 17:30 (obed 13:00 - 13:30)
Zatvorené
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Az Isteni gondviselésre való
ráhagyatkozás
A Bibliában sokszor találkozunk a
negyvenes számmal. Negyven napig
hull az eső Noé idejében (Ter 7,17),
Mózes 40 nap és 40 éjjel könyörög a
népért (MTörv 9,25), Góliát 40 napig
ingerli az Izraelitákat (1 Sam 17,16),
Illés 40 napig megy és végül elérkezik
Isten hegyéhez (1 Kir 19,8), negyven
évig vándorol Izrael a pusztában (Kiv
16,35). Az igemagyarázók szerint a
negyvenes szám mögött, ami - nagyon sokat - legtöbbet - maximumot
is jelentett fontos teológiai üzenet
található, de leginkább Jézus Krisztus
böjtjének 40 napjában értjük meg annak igazi üzenetét és lényegét.
Igaz, hogy Mózes két ízben is 40 napig tartózkodott Isten közelében (Kiv
24,18, MTörv 10,10) és Ninive is 40
napot kapott a megtérésre (Jón 3,4),
de leginkább az Úr Jézus böjtjének 40
napja utal arra, hogy a hívő embernek
érdemes 40 napon át imádságban és
böjtben Isten jelenlétében maradni,
mert így győzedelmeskedni fog a kísértések felett.
A lelki irodalom sokféle kísértésről
beszél, de a napjainkban talán afelett kellene elgondolkodni, hogy nem
esünk-e bele az istenkísértés bűnébe.
Mózes II. könyve, a Kivonulás könyve
szerint az ószövetségi választott nép
az Istent kísértette a pusztában a vízhiány miatt, és akkor is, amikor visszavágyódott az egyiptomi húsosfazekak
mellé, mert méltatlankodtak a bajok és
szenvedések miatt. A Számok könyvében le van írva, hogy Istent kísértette
Mózes is, meg Áron is, amikor nem
hittek abban, hogy Isten megbocsájt
a keménynyakú és Isten törvényeivel
ellenszegülő izraelitáknak, vagyis nem
bíztak Isten megbocsájtó hatalmában,
szeretetében és jóságában, bár azt
állandóan megtapasztalták a saját életükben.
Mi hogyan állunk ezzel? Hányszor
megtapasztaltuk már, hogy Isten nagy
tetteket vitt végbe az életünkben, hogy
mindig hű és jóságos volt, hogy mindent meg tud tenni és meg is tesz az
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érdekünkben, és mi mindezek ellenére
megkérdőjelezzük az Ő gondviselő hatalmát.
E nehéz időkben sokan összezavarodunk és pánikba esünk az egész
világon terjedő koronavírus fenyegetése miatt. Nem kellene inkább imádkoznunk és Isten jelenlétébe helyezni
magunkat? Nem kellene inkább önmagunkat és másokat is a keresztények
Istene felé fordítani, és naponta hangosan elimádkozni az apostoli hitvallást?
A Hiszekegyben mindig megvalljuk,
hogy a Mennyei Atya, a mi Istenünk jóságos Isten, a könyörület és a szeretet
Istene, aki azért teremtett minket jóságából, hogy megossza velünk életét és
dicsőségét. Amikor pedig Ádám bűne
miatt elbuktunk és bűnbe estünk, Isten
akkor sem szűnt meg gondoskodni
rólunk, nemcsak anyagi javakkal, hogy
fenntartsa fajunkat, hanem prófétákat
küldött, hogy elkészítse útját jöveteléhez és megoldja tragédiánkat. Hogy
megváltást hozzon felfoghatatlan
szeretetének keresztje és feltámadása által. A Hiszekegy alatt mindig újra
és újra tudatosítjuk, hogy Isten eljött
a mi világunkba, Jézus Krisztusban
magára vette bűneink átkát, és mivel
szeretett bennünket, kik a világban éltünk és élünk, megdöbbentő módon a
kereszten hozta el a mi megváltásunkat. Majd feltámadva a sírból minket is
meghívott arra, hogy Isten útjain járva
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felmenjünk vele a mi személyes golgotánkra és vele támadjunk fel az örök
élet számára.
Ha a nagyböjtben naponta találnánk időt arra, hogy elimádkozzuk a
Miatyánkot is, akkor megbizonyosodhatnánk abban a hitben, hogy Isten a
koronavírus idején is törődik testünkkel
és lelkünkkel – minden egyes emberrel
törődik ezen a nagy világon.
Szent Ágoston mondta, hogy „a vallás teljesen lehetetlen, ha legalább azt
az egyet nem hiszi valaki, hogy az isteni Gondviselés aggódva virraszt lelkünk fölött.”
Ha így tudnánk átélni a nagyböjtöt,
akkor nemcsak az Isten megkísértésének a bűnétől és nemcsak a félelem
és reménytelenség érzésétől szabadulnánk meg, hanem naponta erőt és inspirációt kapnánk a Szentlélektől, hogy
életünk minden pillanatában fenntartás nélkül Isten akarata és kegyelmi
vezetése alatt maradjunk.
Hogy Isten akaratával való tökéletes megegyezésben és harmóniában
alkossunk, szeressünk, szenvedjünk;
és ha elérkezik evilági életünk utolsó
órája, a szeretet Istenének mennyei
világába vágyakozzunk és oda meg is
érkezzünk.
Kívánjunk egymásnak igazán sikeres
„Istenre való ráhagyatkozást”!
Szakál László János esperes
(Nagy Attila felvétele)
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Biztonságos internet – „Sosem lehetsz
biztos, ki van a másik oldalon…”
Egyre több árnyoldalát tapasztalhatjuk meg manapság az internet használatának is. A legszomorúbb, hogy
az online tér veszélyei a gyerekeket
sem kímélik. A rendőrség ezért is arra
kéri a szülőket, fokozottabban figyeljenek oda gyermekeikre, és tájékoztassák őket az online lét szabályairól,
beszélgessenek velük az internet veszélyeiről.
Kedves szülők! Ezúton szeretnénk
Önöket megkérni, hogy ebben az időszakban is fokozottabban figyeljenek
oda gyermekeikre, és tájékoztassák
őket, beszélgessenek velük az internet
veszélyeiről. Manapság a gyerekek a
kialakult járványhelyzetben nagyon sok
időt töltenek az interneten. A rendőrség
pedig egyre több olyan esettel találkozik, amikor idegen személyek kihasználják a gyerekek jóhiszeműségét, és
kicsalják tőlük a személyes adataikat –
majd fenyegetőznek, illetve személyes
találkozókra hívják őket
Kedves Gyerekek! Hogyan tudtok
biztonságosan viselkedni az interneten?
Fontos tudni:
• Ne nyissátok meg az olyan e-mailokat vagy üzeneteket, amelyek idegen
személyektől származnak, ezek vírust
tartalmazhatnak.
• Ne használjatok egyszerű jelszavakat, a jelszó választásakor használjatok számokat, kicsi és nagy betűket
vagy speciális jeleket.
• Védjétek a jelszavaitokat! Nagyon
fontos, hogy ne küldjétek el azokat senkinek sem.
Ha van Facebook-profilotok vagy
fenn vagytok az Instagrammon vagy
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más közösségi oldalon, nagyon jól
gondoljátok meg, milyen fényképet
tesztek fel magatokról – ezeket ugyanis idegen személyek felhasználhatják,
visszaélhetnek a képeitekkel. Sok adat
megmarad a biztonsági szervereken,
és ezért fontos átgondolni, mit is tesztek fel magatokról a világhálóra.
Ha veszélyes helyzetbe kerültök,
például valaki megfenyeget, ellopja
a profilotokat, megváltoztatja a fényképeteket, vagy a ti nevetekben a barátaitoknak durva megjegyzéseket ír, azt
• azonnal tudassátok a szüleitekkel,
• kérjétek a www.stopline.sk oldalon
az oldalatok LEÁLLÍTÁSÁT
• közösen a szüleitekkel menjetek el
a rendőrségre, és részletesen mondjátok el, mi történt veletek.
Az, aki rosszat csinál nektek, kihágást vagy bűncselekményt követhet
el, amiért eljárást indíthatnak ellene. A
törvény azt mondja, ha kihágást követ
el, pl. valaki fényképe alá vulgáris szavakat ír, fenyeget, akkor azt a személyt
megbüntetik, ha betöltötte 15. életévet.
Bűncselekményt akkor követ el, ha pl.

rágalmaz vagy életveszélyesen megfenyeget (pl. az írja, hogy „megöllek”) –
ilyen esetben a személynek 14 évesnek
kell lennie, hogy a tettéért felelősségre
lehessen vonni.
Ezért is gondoljátok át, kivel és mit
írtok. Ez nem játék, nagyon komoly dologgá válhat.
Azzal, hogy sok időt töltötök az interneten, vagy akár játszatok, függővé is
válhattok.
Mit is jelent a számítógép-függőség?
A számítógép-függőség azt jelenti,
hogy nagyon sok időt töltötök a számítógép vagy a mobiltelefon előtt, ami
ronthatja az egészséget (látáskárosodás, stressz, álmosság). A számítógép,
a mobil egyfajta drog, és vannak olyan
emberek, akiknek kezeltetniük kell magukat, hogy megszabaduljanak ettől a
függőségüktől.
A szabadidőtöket inkább töltsétek
hasznosan – a szüleitekkel a természetben, társasjátékokkal vagy sporttevékenységgel…
Végh Iveta százados
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HIRDESSEN A

HÍRNÖKBEN!
Minden családban ott vagyunk!
egy oldal

250,00 € + DPH

fél oldal

130,00 € + DPH

1/3 oldal

90,00 € + DPH

1/4 oldal

70,00 € + DPH

1/8 oldal

40,00 € + DPH
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Bővebb információ a press@perfects.sk címen.

Tavaszi karitász
gyűjtés, 2021
Segítjük az időseket, ápoljuk a betegeket,
új életkedvet adunk nekik. Jóllakatjuk az
éhezőket és reményt adunk a nehéz időkben.
Ott vagyunk Vágújhelyen, Pöstyében, Galgócon, Nagyszombatban, Galantán, Vágsellyén, Dunaszerdahelyen és Komáromban is.
Éhes, beteg és magányos emberek kopognak be ajtóinkon.
Húsvét előtt a Nagyszombati Főegyházmegyei Karitász gyűjtéshez sokan hozzájárulnak, ám mivel a világjárvány miatt
templomaink be vannak zárva, újabb utakat
keresünk a segítségnyújtásra.
Ezért kérjük támogatását.
NAGYSZOMBATI egyházmegyei karitász
SK71 7500 0000 0040 0829 7855
vs: 022021
DUNASZERDAHELYI Plébániai Karitász
SK85 5600 0000 0098 2170 3003

HLÁSNIK

Jarná zbierka na charitu 2021
Pomáhame seniorom, ošetrujeme rany chorým a dávame novú chuť
do života. Nasycujeme hladných a povzbudzujeme tých, ktorí potrebujú nádej.
Naša cesta za núdznymi ľuďmi vedie od Nového Mesta nad Váhom cez
Piešťany, Hlohovec, Trnavu, Galantu, Šaľu až po Dunajskú Stredu a Komárno.
Na naše dvere klopú hladní, chorí aj osamelí ľudia.
Pred Veľkou nocou ste
mohli obvykle prispieť na
Trnavskú
arcidiecéznu
charitu v jarnej zbierke v
kostoloch. Pre pandémiu
sú však kostoly zatvorené
a my hľadáme napriek ťažkej situácii cesty, ako ďalej pomáhať.
Preto vás prosíme o vašu podporu.
TRNAVSKÁ arcidiecézna charita
SK71 7500 0000 0040 0829 7855
variabilný symbol: 022021
Farska charita DUNAJSKÁ STREDA
SK85 5600 0000 0098 2170 3003

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Elismerés az országos sminkversenyen –
remekeltek a dunaszerdahelyiek
A járványhelyzet ellenére sem unalmas az élet, a dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola kozmetikus és fodrász
tanulói számára. Mivel a versenyek
nem a hagyományos módon zajlanak,
így diákjaik az online térben vettek
részt a 2021 februárjában a LeRensminkstúdió rendezte országos megmérettetésen.
Időt és energiát nem kímélve, változatlan lelkesedéssel készültek erre a
különleges versenyre, amelynek témája a kék szín volt. Diákjaink több kategóriában indultak, csoportban és egyénileg egyaránt.
Versenyzőink fodrász kategóriában:
Fekete Mátyás I.B., Érsek Olga III.B., Fejerčák Viktória III.B.,
Versenyzőink sminkes kategóriában:
Szakács Rebeka IV.C., Kovács Viktória
III.E., Szabó Barbara III.E.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az
idei versenyen két díjat is szereztünk:
• estélyi smink kategóriában Kovács Viktória 1. helyezést, míg
• fantázia smink kategóriában
Szakács Rebeka 3. helyezést értek
el.
Köszönet minden résztvevőnek,
hogy ebben a személyes jelenlét
nélküli versenyben becsülettel helyt
álltak. Kitartó és precíz munkájukat
a szakmai zsűri elismerte, és kiválónak értékelte. Hála és köszönet a
mesternőknek a diákok felkészítéséért, Kún Fruzsi sminkesnek a sok jó
tanácsért, Soós Lacának a nagyszerű fotókért, valamint az iskola vezetőségének a támogatásért.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
Informatikai és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola

Hirdessen a Fő utca LEGNAGYOBB reklámfelületén!
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akár heti 20 euróért!

Ne menjen el a lehetőség mellett!
14
Bővebb
információ: rajkovics@perfects.sk
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KRÓNIKA – KRONIKA
Születések – Novorodenci
Bíró Oszkár, Czinege Rebeka
Fandák Dominik, Kaluzová Viktória
Lépes Csongor, Márkus Krisztofer
Nagy Melánia, Soóky Áron
Soóky Áron

Elhalálozások – Zomreli
Akantis Jozef (1946), Bajkayová Elena (1928)
Bertók Henrich (1970), Bertók Pavel (1954)
Bertóková Oľga (1953), Chyba Dávid ( 1999)
Csalová Helena (1931), Csörgőová Monika (1963)
Dohorák Ladislav (1955, Fekete Zoltán (1940)
Feketeová Helena (1945), Glezgo Milan (1948)
Grófová Veronika (1938), Gurunczová Cecília (1933)
Hájos Jozef (1960), Hegedüs László (1946)
Heriban Marian (1943), Holicsek Jozef (1953)
Huszár László (1951), Jurányiová Mária (1950)
Kartusoff Štefan (1957), Kovácsová Irena (1937)
Kovácsová Margita (1939), Kvarda Ferdinand (1957)
Leczkési Jozef (1938), Léliová Vilma (1937)
Meniar Dušan (1949), Mészárosová Terézia (1939)
Egri Margit (1950), Miklóšová Elza (1939)
Molnárová Margita (1949), Pásztor Ľudovít (1950)
Pohárová Mária (1957), Priczellová Alžbeta (1938)
Puhalová Kristína (1926), Puss Juraj (1951)
Sárközi Jozef (1963), Somogyi Jozef (1950)
MUDr. Štullerová Viera (1954)
Šťastný Pavel (1955), Tászliová Margita (1934)
Váradiová Mária (1929)

Nagy Gyula felvételei

Házasságkötések – Sobáše
Beke Tamás – Szépeová Bianka
Bodnár Patrik – Ondrejková Barbora
Domsitz Tibor – Mgr. Kilbergerová Renáta, PhD.
Lovász Zoltán – Csáky Zsófia
Mgr. Melichárek Martin – Mgr.Timoranská Katarína
Melichárek Martin – Serenčková Diana

ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203; Alžbetínske námestie 1203;
E-mail: press@perfects.sk
Web: dunaszerdahelyi.sk – dunajskostredsky.sk
További információk, híreink, programkínálat Dunaszerdahelyről: www.dunaszerdahelyi.sk
Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk
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Ügyintézés a városi hivatalban
A járványügyi intézkedések értelmében, a Covid-automata szerint 2021.
február 15-étől a Dunaszerdahelyi járás a negyedik fokozatba lépett át (fekete fázis). A Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal továbbra is zárva tart a nyilvánosság számára.

Kivételt képez az Anyakönyvi Hivatal,
ahol munkanapokon 8.00 és 11.00 óra
között a halálesettel, születéssel és házassággal kapcsolatos halaszthatatlan
ügyek intézhetőek.
Sürgős esetekben a beadványok
munkanapokon 8.00 és 11.00 óra kö-

zött a hivatal bejárati ajtajánál leadhatóak.
Szükség esetén telefonon a 031/590
3911-es telefonszámon felvehető a
kapcsolat a hivatal munkatársaival.
Megértésüket köszönjük, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Vybavovanie stránok na mestskom úrade
Podľa pandemického semaforu „COVID AUTOMATU”, platí
pre okres Dunajská Streda od 15. 2. 2021 štvrtý stupeň
varovania (čierna farba). Mestský úrad v Dunajskej Strede
zostáva pre verejnosť naďalej zatvorený.
Výnimku tvorí matričný úrad, ktorý vybavuje len neodkladné záležitosti súvisiace s úmrtím, narodením a sobášom v
pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hod.
V nevyhnutných prípadoch podateľňa mestského úradu
prijíma podania v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hod.
pri vchodových dverách radnice.
V prípade potreby môžete telefonicky kontaktovať pracovníkov mestského úradu, kontakty nájdete tu: 031/590 3911.
Za porozumenie ďakujeme.

Online szentmisék és istentiszteletek – magyar nyelven
Vasárnapokon és ünnepnapokon magyar nyelvű online római katolikus szentmiseközvetítések érhetők el a dunaszerdahelyi Szent György plébánia közösségi oldalán
(fb.me/plebaniask), illetve a dunaszerdahelyi.sk portálon (dunaszerdahelyi.sk/videok).
A Dunaszerdahelyi Református Gyülekezet tagjai számára ugyancsak közösségi
oldalukon (fb.me/reformatusgyulekezet.dunaszerdahelyi.1) érhetők el az istentiszteletek.
Dunajskostredský hlásnik. Vydavateľ: Perfects.

Šéfredaktor: Attila Nagy • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda • IČO vydavateľa:
00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@perfects.sk • Internet:
www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava: Vince Rózsár – Rovin •
Tlačiareň: ADC MEDIA a.s., Vozokany • Expedícia: Perfects • Evidenčné
číslo: 233/08 • Nepredajné • Vychádza 11-krát ročne. • Nové číslo časopisu vyjde: 31. marca 2021.

Dunaszerdahelyi Hírnök. Kiadja: Perfects.

l o c a l

m e d i a

&

e v e n t s

p a r t n e r

2020. január 28. / 28. januára 2020

Főszerkesztő: Nagy Attila • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203,
929 01 Dunaszerdahely • A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN
1339 3707 • e-mail: press@perfects.sk • Internet: www.dunaszerdahelyi.sk • Nyomdai előkészítés: Vince Rózsár – Rovin • Nyomda: ADC
MEDIA a.s., Vezekény • Lapterjesztés: Perfects • Nyilvántartási szám:
233/08 • Ingyenes • Megjelenik évente 11 alkalommal. • Következő
megjelenés: 2021. március 31.

HÍRNÖK

