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Minden újjáéled!
„Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint:
semmi sem új a nap alatt” – olvassuk a Biblia ismert szavait
(Préd. 1.10). Pedig sokáig hittük, hogy jóléti társadalmunk,
korunk hihetetlen technikai fejlődése olyan rendkívüli és állandóvá vált folyamat része, amelynek semmi sem állhatja
útját.
Életünk kulcsszavaivá a globális, a modern, a multikulturális, a 21. századi vagy az online váltak. Észre sem vettünk,
de egyszerre csak úgy alakult, hogy egyre pörgősebbé, zajosabbá vált a világunk, benne dübörgő életünk pedig feladatoktól, teendőktől zsúfolttá – s általa végtelen kiüresedetté…
Mindent megtehettünk, bárhová eljuthattunk – mégis,
egymás mellett ülve kattintásnyira távolodtunk egymástól.
Közben közösségeink fellazultak, közös céljaink látványosan és fájóan elhalványultak a fogyasztói én örömmámorában… Semmi sem állhatta utunkat, bárhová eljuthattunk,
beszűkültek térbeli távolságaink.
Ám mégis: „íme, a borzalmas ellenség ajtónkon kopogtat.
A kísértet megmutatja sötét alakját, fölbolygatja nyugalmunkat, megrontja szórakozásunkat, felforgatja természetünket. A fekete veszedelem szilaj gyönyörrel tombol keresztül kasul szép Csallóközünkön. Jön az orosz pusztákon
át s jön a költői Olaszország babérligetei közül. (...) Mégis
tudja meg a közönség, hogy van segítség a közveszedelemben, van mentség a pusztító kórtól: a vigyázat, a tisztaság.

Tiszta víz, tiszta levegő, tiszta test, tiszta táplálék legyen a
mi kultuszunk.”
Lehet, sokaknak meglepetés, de nem egy mai online portál híranyagából idéztem, hanem átnyúlva az időn a Csallóközi Lapok 110 évvel ezelőtt, 1910. szeptember 21-én
megjelent, kolerával foglalkozó írásából. De idézhettem
volna az 1880-as évek végén Szerdahelyre látogató, „Isten
öldöklő angyalának” nevezett korábbi kolerajárványról, az
1760–1770-es évek itt időző nagy vészéről, vagy a felénk
az 1600-as években is „visszalátogató”, rettegett fekete halálról szóló tudósításokból...
Mert bizony, nincs új a nap alatt. Mi pedig, mert emberek
vagyunk, a rosszat mindig elfelejtjük, mikor az élet utat tör
magának. Azonban a mostani koronavírus járvány kapcsán
azt mindenképp érdemes felidézni, hogy eleink mire is figyelmeztettek. Elsősorban arra, hogy minden rajtunk múlik.
Hogy közösen, együtt, betartva az elemi szabályokat mindent meg lehet oldani. Mert minden újjáéled!
Ez a 2020-as év tavasza, előttünk álló nyara számunkra
egyben maga a remény ünnepe is. Úgy válik azzá, hogy nem
kell érte véráldozatot sem hoznunk – csupán elég a legfontosabb, egyben legalapvetőbb szabályokat betartanunk, és
odafigyelnünk egymásra!
Nagy Attila főszerkesztő

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Rendkívüli időszakot élünk
Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely város polgármestere

Rendkívüli napokat éltünk, élünk
meg a koronavírus járvány kapcsán. Hogyan reagált erre a város,
milyen intézkedések születtek, s
mire számíthatnak a közeljövőben a
dunaszerdahelyiek. Erről kérdeztük
dr. Hájos Zoltán polgármestert.
A kezdetektől
Március 11-én az egészségügyi világszervezet, a WHO bejelentette a koronavírus járvány kitörését, s a következő
nap a Szlovák Kormány már rendkívüli
helyzetet is hirdetett az országban. Dunaszerdahely város vezetése már március 12-én megegyezett a bölcsőde, az
óvodák és az iskolák igazgatóival, hogy
az intézmények 13-tól nem fogadják a
gyerekeket – március 16-ai hatállyal
pedig a kormányzat tiltotta be az iskolák és az óvodák működését.
Több intézkedést foganatosítottunk
azokban a napokban.
Bezárt a városi piac, a sajtón keresztül kértük a lakosokat, hogy ne csoportosuljanak a közterületeken, s a családok se használják a játszótereket.
Óvintézkedésként lezártuk az iskolaudvarokat, hogy a pályákon ne lehessen sportolni, ne találkozzanak ott az
emberek. A Municipal városi közterület fenntartó vállalat által működtetett
sportintézmények ugyancsak bezárásra kerültek, miképp a sikabonyi és az
ollétejedi közösségi házak is. A Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ is
felfüggesztette azonnal a működését.
Minden olyan rendezvényt, amely a város területén volt, elhalasztottunk.
Mikor a kormány kihirdette, hogy
a kórházakban látogatási tilalmat
vezetnek be, hasonlóképpen reagáltunk: a város által működtetett
nyugdíjaspanziókban mi is bevezettük a látogatási tilalmat. Pongrácz
igazgató úrnak és a személyzetnek
köszönhetően ez idáig szerencsére
nem is volt vírusos megbetegedés az
intézményekben. Nemrég teszteltük
az alkalmazottakat is – egyikük sem
volt COVID-19 koronavírus pozitív. Kö-

2

szönjük, hogy rendkívül ügyelnek az
ott lakókra. Akit kórházba, orvosi ellenőrzésre is visznek, azokat tesztelik,
hogy véletlenül se kerüljön be a járvány
a szépkorúak közé. Ennek is köszönhető, hogy nincs nálunk olyan megbetegedés, mint Szlovákia több nyugdíjas
otthonában.
Az iskolakonyhák megnyitásával
kapcsolatosan is ezért mondtam el
már korábban is, félő, hogy azzal nagyobb kárt okoznánk. Ha ugyanis nem
biztosított az alkalmazottak folyamatos, legalább heti kétszeri szűrése, akkor veszélyforrás is lehet, főleg az idősebb lakosok számára. Mi pedig nem
szeretnénk egyetlen egy dunaszerdahelyi nyugdíjast sem megfertőzni, még
csak véletlenül sem.
Gazdasági megszorítások
A fentebb említettekkel párhuzamosan bizonyos gazdasági megszorításokat foganatosítottunk. Egyeztettünk
az oktatási intézmények igazgatóival
is, megbeszéltük velük, hogy áprilisban
az ott dolgozók kimerítik a múlt évi szabadságaikat, illetve az idei egy részét
is. Ennek köszönhetően sem márciusban, sem áprilisban nem érezték meg
az oktatásban dolgozók a vírusjárván�nyal kapcsolatos intézkedések következményeit, magyarán mindenki teljes
fizetést kapott. Tették a dolgukat ott
is, az intézményekben fertőtlenítettek,
és elkészültek arra, hogy ismételten
megnyíljanak az óvodák és az iskolák.
Áprilisban aztán szembesültünk azzal,
hogy a helyzet egy jó ideig állandósulni fog. Bizonyos, hogy még nem működhetnek májusban sem az oktatási
intézmények, így rákényszerülve olyan
intézkedéseket hoztunk, amelyek biztosítják az egész város, illetve a városi
intézmények folyamatos működését.
Még a járvány elején a város képviselő-testületi ülésén döntöttünk egy a
Vámbéry Ármin Alapiskola fűtéstechnikáját környezetbarát módon fejlesztő pályázat kapcsán, illetve a módosítottuk a testület házszabályát is, per

rollam szavazást engedélyezve a koronavírus okozta korlátozások időszakában. Ennek alapján döntöttek „online
módon” a városatyák két általános érvényű városi rendelet módosítását illetően. Mindkettő az iskolákat érintette:
egyrészt a gyerekek után járó normatívák fizetésével volt kapcsolatos, vagyis
mikor nem működnek az iskolák, 20%kal csökkentettük az intézmények gyerekek után járó működési kiadásokra
és fizetésekre felhasználható támogatást. Másrészt a szülőknek a rendkívüli
helyzetben az intézmények számára fizetett részleges költségtérítésre
irányuló járulék összegéből csak az
arányos részt kell befizetniük. Vagyis
csökken ezzel az összeggel a további
befizetés.
Korábban a törvény szerint ugyanis a
szülőknek akkor is hozzá kellett járulniuk ezekhez a költségekhez, ha gyermekük nem látogatta az intézményt. Az
önkormányzat azonban úgy döntött,
hogy csak akkor fizessen a szülő, ha
gyermeke jár is az intézménybe.
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
intézkedések kapcsán (a parlament is
változtatta a munka törvénykönyvét)
olyan gazdasági döntés is született,
hogy május hónapra az óvodai pedagógus alkalmazottak bérük 80%-át, a
nem pedagógiai alkalmazottak pedig
– minthogy rövidített munkaidőben
fogják végezni feladataikat – bérük
60%-át fogják megkapni.
A megszorítások a városi alkalmazottakat is érintik, egységesen. Jómagam is úgy döntöttem, a válsághelyzetben csak az alapfizetésemet fogom
felvenni, csökkentve ezzel még az elvezetések összegét is.
S miáltal az alpolgármesterek fizetése a mindenkori polgármester fizetésének 70%-a, így a májusi hónapban az
ő jövedelmük és jutalmazásuk is kevesebb lesz.
A városi hivatal alkalmazottai pedig
– kivéve a 24 órás szolgálatot biztosító
városi rendőröket, illetve a gondozószolgálat alkalmazottjait – rövidített
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munkaidőben, vagyis reggel 8 órától
délután 14 óráig, 80%-os bérért fognak
dolgozni. Ugyancsak rövidített munkaidőben dolgoznak a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ munkatársai is, így rájuk is vonatkoznak ezek a
megszorítások.
Mindezzel próbálunk valamilyen szinten spórolást, számolva azzal, hogy
nehezebb idők jönnek. Ha be is indul
a gazdaság, számunkra az nem lesz
rögtön érezhető pozitív változás. Minden olyan lépést megtettünk és megteszünk ezért, ami a város folyamatos
működtetését tudjuk biztosítani. Azt
azonban nem akartam, mint egyes önkormányzatoknál zajlott, hogy például
az adott település művészeti alapiskolájában az alkalmazottainak felmondtak, mondván, csak akkor veszik
vissza őket, amikor elindul az élet. Mi
felelősségteljesen álltunk a helyzet kezeléséhez, tudatosítva: minden egyes
ember mögött ott van egy család is.
Ezt figyelembe véve próbáljuk úgy oldani a pénzügyi helyzetünket, hogy
bár mindenki érezni fogja a válság következményeit, ugyanakkor senki se
tartson tőle, hogy a munkaviszonyát
megszüntetjük.
Elmaradó rendezvények
A járvány sok mindent felborított. Az
intézkedések miatt sajnos több kedvelt, sokak által látogatott rendezvény,
kulturális maradt, s marad majd el,
amelyek jó részét a város anyagilag is
támogatta.
Nem tudtuk már megszervezni a pedagógusnapot, de elmaradt a Szent
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György-napok szép városi ünnepségsorozata is… Nem lesz idén Felvidéki
vágta, Magyar majális sem, de a szervezők jelezték, hogy a Fröccsfeszt, s a
Rockfeszt megszervezése is kérdéses.
Legnagyobb szívfájdalmunk mégis az, hogy az idén 40. évfordulóját
ünneplő Csallóközi Vásárt is el kell

tására a jövő évben, vagyis 2021-ben
szervezzük, rendezzük meg nagyobb
és igényesebb, de legfőképpen biztonságos keretek között.
Kérdéses emellett a városi díjak átadása is, amelyet eredetileg a Szent
György-napokon tervezünk megünnepelni. Egyelőre szeretnénk ezt, ha

halasztanunk. Bizonytalan a szervezés, a megvalósítás is kérdéses, és
Dunaszerdahely nem szeretne egy
színvonaltalan, „gyenge” vásárt megszervezni. Tartunk tőle, nagyon sokan, tartva a vírusveszélytől, nem is
vennének részt a rendezvényeken…
Vagy gondoljunk bele: ki tudna az előírt
szájmaszkban normális, megszokott
módon elfogyasztani akár egy jóízű
vásári pecsenyét vagy egy korsó sört.
Az észszerűség is azt diktálja, hogy a
vásárt a kényszerítő körülmények ha-

szerényebb keretek között is, természetesen a higiéniai szabályok betartásával augusztus 20-án, Szent István
király napján megtartani. Akár kisebb
létszámban, a képviselő-testület tagjainak, a díjazottak és családtagjaik
jelenlétében.

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk

A közeljövő
A legutóbbi kormányintézkedések értelmében megnyitottuk a városi piacot,
illetve ma már az iskolák sportpályái is
várják az érdeklődőket – tegyem hozzá, a pályák még nem tömegsportokra,
labdajátékokra vonatkoznak.
A városi játszótereket is megnyitottuk – ott ugyancsak kérjük a családokat a kötelező szabályok betartására.
Jó lenne ugyanis már a közeljövőben
visszatérni megszokott életünkhöz,
ám minden rajtunk múlik. Hogy jobb
lesz-e, lazulni fognak-e a korlátozások,
avagy visszatérünk egy, a már a húsvéti időszakban megélt kijárási korlátozáshoz...
Én úgy látom, amennyiben felelősségteljesen fog mindenki együttműködni,
akkor ennek hosszabb távon mindenképpen pozitív hatása lesz. Hamarabb
indulhat meg a gazdaság, hamarabb
nyithatnak ki az óvodák, iskolák, és
remélhetőleg a rendezvények is zöldet
kapnak majd a kormányzattól. Bízzunk
ebben, de tegyünk is együtt érte!
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PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Žijeme mimoriadne časy
Dr. Hájos Zoltán

primátor mesta Dunajská Streda

V súvislosti s nákazou koronavírusu
sme zažívali a zažívame mimoriadne
dni. Ako na situáciu reagovalo mesto,
aké opatrenia sa prijali, s čím môžu
dunajskostredčania počítať v blízkej
budúcnosti. Na to sme sa pýtali primátora Dr. Zoltána Hájosa.
O začiatkoch
Svetová zdravotnícka organizácia,
WHO, 11. marca vyhlásila vypuknutie
nákazy koronavírusu, nasledujúci deň
slovenská vláda vyhlásila výnimočný
stav. Vedenie mesta Dunajská Streda
už 12. marca sa dohodlo s riaditeľmi
jaslí, materských škôl a základných
škôl, že tieto ustanovizne od 13. nebudú prijímať deti – vláda nariadila ich
zatvorenie dňom 16. marca.
V tých dňoch sme prijali viacero nariadení.
Zatvorili sme mestský trh, cez médiá sme žiadali obyvateľov, aby sa
negrupovali na verejných priestranstvách, aby rodiny nevyužívali detské
ihriská. V rámci ochrany sme zatvorili
školské dvory, aby sa na ihriskách nemohlo športovať, aby ich ľudia nevyužívali na stretávanie sa. Športoviská,
ktoré prevádzkuje mestský podnik
Municipal, sa tiež zatvorili, ako aj spoločenské domy v Malom Blahove a v
Mliečanoch. Svoju prevádzku okamžite
prerušilo aj Mestské kultúrne centrum
Benedeka Csaplára. Všetky podujatia,
ktoré sa mali konať na území mesta,
sme pozastavili.
Keď vláda vyhlásila, že zavádza zákaz návštev v nemocniciach, reagovali
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sme podobne: aj my sme zakázali návštevy v tých domovoch seniorov, ktoré
prevádzkuje mesto. Vďaka riaditeľovi
Pongráczovi a personálu sa doteraz
našťastie v zariadeniach nevyskytlo
vírusové ochorenie. Nedávno sme testovali zamestnancov - ani jeden nebol
pozitívny na koronavírus COVID-19.
Ďakujeme, že tam bývajúcim venujú
mimoriadnu pozornosť. Tých, ktorých
odvezú do nemocnice, k lekárovi na
vyšetrenie, otestujú, aby ani náhodou
sa nákaza nedostala medzi seniorov.
Aj tomu ďakujeme, že u nás sa nevyskytlo ochorenie ako v niektorých domovoch dôchodcov na Slovensku.
Aj preto v súvislosti s otvorením školských kuchýň som už skôr povedal, že
je obava, aby sme tým neurobili viac
škody ako osohu. Keď sa totiž nezabezpečí priebežné, aspoň dvakrát do
týždňa prebiehajúce šetrenie, môže
tu nastať nebezpečie nákazy, najmä s
ohľadom na staršiu generáciu. My by
sme ale nechceli nakaziť ani jedného
dôchodcu, ani čo len náhodou.
Ekonomické obmedzenia
Na vyššie uvedené skutočnosti priamo nadväzujú aj isté ekonomické dôsledky, ktoré sme analyzovali. Prejednali sme ich aj s riaditeľmi školských
zariadení, dohodli sme sa s nimi, že
v apríli budú zamestnanci čerpať minuloročné, resp. časť tohtoročných
dovoleniek. Vďaka tomu zamestnanci
školských zariadení ani v marci, ani v
apríli nepocítili dôsledky nariadení v
súvislosti s koronavírusom, všetci do-

stali plný plat. Pracovali aj za týchto
podmienok, dezinfikovali pracoviská
a prichystali sa na otvorenie materských a základných škôl. V apríli sme
však boli konfrontovaní s tým, že mimoriadna situácia ešte istý čas potrvá.
Je isté, že školské zariadenia nebudú
v prevádzke ani v máji, to nás prinútilo
prijať také opatrenia, ktoré budú zárukou priebežného chodu celého mesta,
aj mestských inštitúcií.
Ešte na začiatku nákazy sme na zasadnutí samosprávy rozhodli na základe tendra o prestavbe vykurovania v
Základnej škole Ármina Vámbéryho na
systém priateľský k okoliu, resp. modifikovali sme zasadací poriadok samosprávy, čím sme povolili hlasovanie per
rollam na čas, kým platia obmedzenia
spôsobené koronavírusom. Na základe
tohto otcovia mesta rozhodli „online“ o
modifikácii dvoch mestských nariadení. Obe sa týkali škôl: išlo jednak o
platenie normatívov na žiaka, čiže na
čas, keď školy nefungujú, sme znížili
o 20% dotáciu na žiaka určenú na prevádzkové výdavky zariadení. Ďalej sme
rozhodli, že rodičia počas mimoriadnej
situácie budú zariadeniam z čiastky
doplatku na prevádzku platiť iba pomernú časť. Čiže platba bude o túto
sumu nižšia.
Predtým totiž rodičia museli prispievať na tieto výdavky aj vtedy, ak dieťa
nenavštevovalo zariadenie. Samospráva ale rozhodla, že rodič bude platiť
iba vtedy, keď jeho dieťa do zariadenia
bude chodiť.
Na základe nariadení súvisiacich s
koronavírusom (aj parlament pozmenil
zákon práce) sa zrodilo rozhodnutie,
v zmysle ktorého pedagógovia materských škôl dostanú v máji 80% platu,
nepedagogickí zamestnanci – nakoľko
budú pracovať a plniť úlohy v skrátenej pracovnej dobe – dostanú 60% zo
svojho platu. Reštrikcie sa dotknú aj
všetkých zamestnancov mesta.
Aj ja som sa rozhodol, že v čase krízy
budem poberať len zakladný plat, čím
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znížim aj výšku odvodov. A keďže platy
viceprimátorov tvoria 70% platu primátora, tak aj ich príjem v máji bude nižší.
Zamestnanci mestského úradu –
okrem členov mestskej polície zabezpečujúcich 24 hodinovú službu, resp.
zamestnancov opatrovateľskej služby
– budú mať skrátený pracovný čas,
teda od 8.00 do 14.00 hodiny, tiež budú
dostávať 80% zo mzdy. Zamestnanci
Mestského kultúrneho centra Benedeka Csaplára tiež pracujú v skrátenom
čase, teda tieto reštrikcie sa týkajú aj
ich.
S týmito opatreniami sa snažíme o
isté úspory, počítajúc s tým, že prídu
ťažšie časy. Aj keď ekonomika nabehne, pre nás to nebude znamenať okamžitú pozitívnu zmenu. Urobili sme, a
urobíme všetky kroky, ktorými zabezpečíme nepretržitú prácu mesta. Ale
nechcel som pripustiť také riešenia, k
akým pristúpili niektoré samosprávy,
že prepustili zamestnancov svojich
základných umeleckých škôl, s tým, že
budú znovu prijatí, keď sa život vráti do
normálu.
My sme sa k situácii postavili zodpovedne, s vedomím: za každým človekom stojí jeho rodina. Majúc toto
na zreteli snažíme sa svoju finančnú
situáciu riešiť tak, že síce každý pocíti
dôsledky krízy, ale zároveň aby sa nikto

neobával toho, že zrušíme jeho pracovnú pozíciu.
Zrušené podujatia
Pandémia všeličo prekazila. Kvôli
opatreniam, žiaľ, mnoho obľúbených,
mnohými navštevovaných podujatí sa
zrušilo, veľkú časť z nich mesto podporovalo aj finančne.
Už sme nemohli zorganizovať Deň
učiteľov, ale museli sme sa zrieknuť aj
pekných osláv Dní sv. Juraja … Nebude
tento rok ani „Felvidéki vágta”, ani Maďarský majáles, ale organizátori avizujú aj to, že aj „Fröccsfest” a Rockfest sú
otázne.
Najväčšiu bolesť nám spôsobuje to,
že tento rok svoje 40. výročie oslavujúci Žitnoostrovský jarmok musíme
oželieť. Organizácia je neistá, uskutočnenie otázne, a Dunajská Streda by
mehcela zorganizovať „slabý” jarmok
na nízkej úrovni. Obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… No a zamyslime
sa: kto by dokázal normálne, ako je
zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku alebo pohár piva. Zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok
2021, zorganizovali ho v ešte väčšom
a náročnejšom, ale hlavne bezpečnejšom ovzduší.

Otázne je aj odovzdávanie mestských cien, čo sme pôvodne plánovali
realizovať v rámci Dní sv. Juraja. Zatiaľ tak plánujeme urobiť 20. augusta,
v Deň sv. Štefana, za skromnejších
podmienok a samozrejme, za prísnych
hygienických opatrení, hoci za prítomnosti menšieho počtu ľudí, za účasti
rodín členov samosprávy a ocenených.
Blízka budúcnosť
V zmysle posledných nariadení vlády
sme otvorili mestský trh, aj športoviská škôl už čakajú na záujemcov – je
potrebné dodať, že zatiaľ sa to netýka
hromadných športov, loptových hier.
Otvorili sme aj mestské ihriská – tu
tiež prosíme rodičov, aby dodržiavali
povinné opatrenia.
Bolo by dobré čo najskôr sa vrátiť k
zaužívanému životu, ale všetko závisí
od nás. Či bude lepšie, ako sa zákazy
budú uvoľňovať, alebo sa vrátime k počas veľkonočných sviatkov zavedenému zákazu vychádzania ...
Ja to vidím tak, že keď sa všetci budeme správať zodpovedne, tak to bude
mať rozhodne pozitívny dôsledok.
Skôr sa naštartuje ekonomika, skôr sa
otvoria materské a základné školy, a
aj podujatia dostanú od vlády zelenú.
Verme tomu, ale aj urobme všetko pre
to!

Adományszámla

Darovací účet

A dunaszerdahelyi Városi Hivatal a képviselők által kezdeményezett felajánlás kapcsán adományszámlát nyitott
március végén a koronavírus elleni küzdelem támogatására.

Mestský úrad Dunajská Streda na základe podnetu
poslancov otvára darovací účet na podporu proti
šíreniu koronavírusu.

Amennyiben bármely természetes személy vagy jogi személy szeretne hozzájárulni a világjárvány kapcsán kialakult
helyzet dunaszerdahelyi kezelésére létrehozott segélyalaphoz, megteheti a következő számlaszámon:
SK92 7500 0000 0040 2757 8070
A támogatásokat elsősorban a következő célokra használjuk fel:
• védőfelszerelések és fertőtlenítő szerek beszerzésére
• a szociális intézményeinkben dolgozó munkatársaink
és önkénteseink védőfelszereléssel való ellátása
• a magukat ellátni nem képesek, idősek, karanténban lévők megsegítése
• a lakosság online tájékoztatása, illetve az online eszközökkel nem rendelkező, főleg idős emberek tájékoztatása
Feladataink a folyamatosan változó helyzet által támasztott követelményeknek megfelelően változhatnak. Az adományokat kizárólag Dunaszerdahely területén használjuk
fel.
Segítségüket előre is köszönjük!

HLÁSNIK

V prípade, že ktokoľvek, tak fyzická ako právnická
osoba, by chcel prispieť za účelom pomôcť zvládnuť
celosvetovú epidémiu v Dunajskej Strede, môže tak
urobiť na nasledovné číslo účtu:
SK92 7500 0000 0040 2757 8070
Podporu použijeme hlavne na nasledovné ciele:
• na obstaranie ochranných a dezinfekčných
pomôcok
• na zabezpečenie ochranných pomôcok pre
zamestnancov
našich
sociálnych
služieb
a
dobrovoľníkov
• na pomoc občanom neschopných sa postarať o
seba, starším ľuďom, ľuďom v karanténe
• na informovanie obyvateľov online, resp.
informovanie online prostriedkami nedisponujúcich,
hlavne starších občanov.
Naše úlohy sa v súvislosti s požiadavkami stále sa
meniacej situácie môžu podľa potreby meniť. Dary
použijeme výhradne na území Dunajskej Stredy.
Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme!

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Történetében először rendkívüli módon, online tartotta „ülését” Dunaszerdahely város képviselő-testülete
április 22-én. A rendkívüli módot a
koronavírus-járvány indokolta, illetve
azon újonnan meghozott törvénymódosítás, amely az ülésnek ezt a módját lehetővé tette az önkormányzatok
számára.
Magáról a plénum rendhagyó módjáról, illetve a városatyák által jóváhagyott döntésekről A. Szabó László
alpolgármester tájékoztatott.
Mivel a koronavírus-járvány kapcsán
nem volt mód a képviselő-testületi ülések megszervezésére, a szlovák parlament az önkormányzatok nyomására
módosította, illetve kiegészítette a
vonatkozó törvényt, és lehetővé tette,
hogy a települések képviselői vagy videokonferencia keretében, vagy elektronikus posta használatával döntsenek fontos kérdésekben. Mivel az első
megoldás bebiztosítása lényegesen
idő- és pénzigényesebb, ezért Dunaszerdahely városa a második lehetőséget választotta.
Az új jogszabály előírja, hogy a szavazás előtt öt munkanappal el kell
juttatni a képviselőkhöz a határozati
javaslatokat, amelyekhez a városatyák
módosító javaslatokat fűzhetnek, majd
a végső szavazást egy erre a célra kialakított e-mail-címről kell elküldeni a
felelős hivatali alkalmazott postafiókjába.
Ezúttal két rendelet módosításáról
döntött a testület, mindkettő az iskolaügyet érinti.

Az első meghatározza a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola,
az óvodák és egyéb iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és fizetésekre felhasználható
támogatás mértékét a 2020-as évre
vonatkozóan. A határozat alapján –
amíg a járvány tart – ezek az intézmények havonta az éves támogatásuk
tizenketted részének 80%-át kapják
majd.
A másik határozat közelebbről érinti
a város lakosságát, ebben ugyanis arra
tett javaslatot a hivatal, hogy rendkívüli
helyzet idején, valamint az oktatás bárminemű megszakítása esetén, amely
legalább 5 napig tart, az iskolákban
és az iskolai intézményekben az érintetteknek a részleges költségtérítésre

irányuló járulék összegéből csak az
arányos részt kell befizetniük.
A szavazáson 2020. április 22-én
0 órától 24 óráig lehetett részt venni,
és a 21 képviselőből végül 19 adta le
a voksát, mindnyájan támogatták a javaslatokat.
Mivel a törvény azt is kimondja, hogy
ezen a nem hagyományos módon kizárólag a válsághelyzet kezelésével
összefüggő témákról lehet dönteni,
ezért csupán erről a két kérdésről volt
szavazás.
Időközben viszont a tisztifőorvos szigorú feltételek betartása mellett engedélyezte a képviselő-testületek összehívását, így valószínűleg ez volt az első
és egyben utolsó ilyen jellegű testületi
voksolás a város történetében.

Mimoriadne zasadanie
poslancov mesta
Prvýkrát v histórii sa „zasadnutie“ poslancov mesta Dunajská Streda dňa 22. apríla uskutočnilo nezvyčajnou formou, online. Nezvyčajnú formu si vyžiadala nákaza koronavírusu, resp. modifikácia
zákona, ktorá umožňuje samosprávam využiť takúto formu rokovania.
O samotnej odlišnej forme pléna, resp. o prijatých rozhodnutiach
otcov mesta informoval viceprimátor László A. Szabó.
Keďže pre pandémiu koronavírusu nebolo možné organizovať zasadnutia poslancov, slovenský parlament na nátlak samospráv modifikoval, resp. doplnil príslušný zákon, čím umožnil, aby poslanci v
závažných otázkach mohli prijať rozhodnutia buď formou videokonferencie, alebo využitím elektronickej pošty. Nakoľko využitie prvej
možnosti si vyžaduje viac času a peňazí, mesto Dunajská Streda si
vybralo druhú alternatívu.
Nový právny predpis určuje, že návrhy uznesení treba poslancom
doručiť päť pracovných dní pred hlasovaním, ku ktorým tak môžu
pripojiť svoje pozmeňujúce návrhy, konečné hlasovanie potom treba
poslať na tento cieľ vytvorenú e-mailovú adresu do poštového priečinka zodpovedného mestského úradníka.
Tentoraz poslanci rozhodli o modifikácii dvoch nariadení, obe sa
týkajú problematiky školstva. Prvé určuje výšku podpory na prevádzkové výdavky v roku 2020 pre základnú umeleckú školu, materské
školy a iné školské zariadenia v Dunajskej Strede, ktoré im prináležia
na žiaka. Na základe rozhodnutia – v čase trvania pandémie – tieto
zariadenia dostanú mesačne 80% z dvanástiny celkovej sumy.
Druhé uznesenie sa viac dotýka obyvateľov mesta, v ňom totiž úrad
navrhol, aby počas mimoriadnej situácie, ako aj v prípade akéhokoľvek prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktoré
trvá najmenej 5 dní školského vyučovania, dotknuté osoby uhrádzajú
príspevky iba v alikvotnej sume prepočítanej na počet dní v danom
mesiaci.
Do hlasovania 22. apríla 2020 bolo možné sa zapojiť od 0 do 24. hodiny, z 21 poslancov svoj hlas odovzdalo 19, návrhy všetci podporili.
Nakoľko zákon vymedzuje, že týmto nezvyčajným spôsobom možno rozhodovať iba o veciach súvisiacich s krízou, preto sa hlasovalo
len o týchto dvoch témach.
Medzitým však už hlavný hygienik za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení povolil zvolávanie zasadnutia poslancov, takže
toto mimoriadne hlasovanie bolo prvé a zároveň zrejme aj posledné
v histórii mesta.

HLÁSNIK

Maszkok nélkül
Rajkovics Péter

a Perfects Rt. igazgatója
Különös tavaszunk van, és még nem is sejtjük,
hogy miként alakul a nyarunk. A koronavírus szlovákiai megjelenése óta még két hónap sem telt el,
miközben egyik pillanatról a másikra leállt csaknem minden. Szlovákiában ugyanis gyorsan és
határozottan reagáltunk a vírus megjelenésére,
amiről a felelős nemzetközi szervezetek sokáig
azt állították, nem fog veszélyt jelenteni Európára.
Fájdalmasan másként történt.
Az egészségünk védelme minden helyzetben
elsőrendű, éppen ezért még közgazdászként is
azt kell mondanom, hogy a zárások és tiltások a
helyén voltak. Azzal viszont már akkor tisztában
lehettünk, hogy mindez nem tarthat hónapokig,
mert az a járványnál is sokkal súlyosabb pusztítást jelenthet. Így is látjuk és halljuk, hogyan vesztették el sokan állásukat vagy éppen fizetésük, bevételük jelentős részét, miközben februárban még
mindenki arról beszélt, hogy munkaerőhiányban
szenvedünk.
Az államkassza, mint kiderült, üres, csak hazai
és nemzetközi átcsoportosításokban reménykedhet a kormányzat, miközben a törékeny szlovák
gazdaság álarcok nélkül már nem olyan vonzó.
Sokak szerint reménytelen helyzetben vagyunk,
de ennek ellenére van mibe kapaszkodnunk még
most is. Tájainkon ugyanis az elmúlt hetek eseményei is rávilágítottak társadalmunk szabálykövető magatartására. Nem láttunk tömeges hisztériát, még a húsvét előtti kilométeres kocsisorok
után is felkerültek a maszkok, s ugyan a médiában mindennap látunk néhány egyén deviáns viselkedését bemutató riportot, azonban mégsem
ez jellemzi a több mint ötmilliós ország lakosságának 99 százalékát.
Gondoljunk csak bele, egy hét alatt szájmaszkba öltözött az ország, amikor arra szükség volt,
pedig hiánytermék volt az egész világon, de városunkban is az önkéntesek és a közösség erejével meg tudtuk oldani ezt a kihívást. A járvány
pedig egyre csak növekszik, szerencsére nem an�nyira ijesztő ütemben, mint egyesek jósolták, de
még ki kell tartanunk. Ehhez pedig erő és remény
kell.
Azt gondolom, hogy mindkettő ott van bennünk,
hiszen kihívás akadt eddig is bőven, ugyan jellegük és súlyuk eltérő volt, de a csallóközi polgár
mindig igyekezett megbirkózni a feladattal, és a
nehézségekből tanulva haladni tovább. Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és sok erőt, mi pedig ott leszünk a mindennapjainkban, és minden
fontosról tájékoztatjuk olvasóinkat és nézőinket!

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Élet a vírus árnyékában
Valamikor a „régmúltban”, vagy fél évvel ezelőtt, 2019 decemberében felbukkant egy vírus. A távoli Kínában,
egészen pontosan Vuhan városában
- amelyet, valljuk meg, nem szoktunk
a mindennapi vásárlásaink közepette minden második mondatunkban
emlegetni - kezdte megbetegíteni a
lakosokat egy koronavírus elnevezésű kórokozó. De ugye hallottunk mi
már eboláról és SARS-ról, legtöbbünk
számára szerencsére ezek csak hírek
voltak a nagyvilágból.
Aztán, ahogy egyre közelebbről érkeztek a megbetegedésről szóló hírek, ez
a nagyvilág hirtelen összezsugorodott...
Ezen összefoglaló írásakor már második hónapja világméretű a SARSCoV-2 elnevezésű koronavírus okozta
járvány, az életünket hetek óta szigorított keretek közt éljük, viszont már
pislákolni kezd a fény az alagút végén.
Amikor ez az újság az önök kezébe kerül, a szlovák kormány enyhítő intézkedéseinek első fázisát éljük.
Összefoglalónkban kis áttekintést
nyújtunk az elmúlt időszakról, igyekszünk néhány hasznos tudnivalóval
ellátni az olvasókat.
Mi is az a COVID-19?
A COVID-19 (koronavírus-betegség
2019, COronaVIrus Disease 2019)
egy fertőzéses megbetegedés, melyet
a SARS-CoV-2 kódnevű koronavírus
okoz. Elsősorban a légzőrendszert
támadja meg, súlyos esetben tüdőgyulladást okozhat, végső esetben a
beteg halálához vezethet. Leginkább
cseppfertőzéssel terjed, köhögés, tüs�szentés által, beszéd közben, de a vírus
különböző használati tárgyakon megtapadva is életképes marad egy ideig,
ezek érintésével is meg lehet fertőződni. Ezért fontos a gyakori kézmosás, a
környezetünkben található használati
tárgyak fertőtlenítése.
Az új koronavírus ellen egyelőre nincsen védőoltás.
Vírustörténelem
A vírus 2019 decemberében okozott
járványt előbb Kínában, majd fokozatosan terjedve, 2020. januárban elérte
Európát is. Az Egészségügyi Világszer-
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vezet (WHO) 2020. márcus 11-én hirdette ki a világjárvány megjelenését.
Szlovákiában február végén vezettek
be egészségügyi ellenőrzést a nemzetközi reptereken, akkor már több fertőzés-gyanús esetet vizsgáltak meg, de
egyikük esetében sem igazolódott be
a gyanú.
Tünetek:
• magas láz - 38°C felett
• köhögés
• nehézkes légzés
• izomfájdalom
• fejfájás
• fáradtság, gyengeség
• szaglás és ízérzet elveszítése
A koronavírus-fertőzés inkubációs
ideje általában 2-14 nap, de lehet ennél hosszabb idő is, az átlagos lappangási ideje körülbelül 5 nap.
Elsősorban a 60 év felettiek, a
szívbetegségben, cukorbetegségben, légzőszervi megbetegedésben szenvedők, illetve a legyengült
immmunrendszerűek vannak kitéve
a megfertőződés lehetőségének.
Ki számít gyógyultnak?
Az igazoltan fertőzöttek 14 napos
karantén után és - amennyiben nem
jelentkeznek komolyabb tünetek két negatív teszt után számítanak
gyógyultnak.

Szigorítások
Március elején találtak először olyan
beteget, akinél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Ekkor már SMSüzenetben figyelmeztette az ország
lakosságát az egészségügyi minisztérium, legyenek körültekintőek, mert
nem lehet kizárni, hogy a fertőzés Szlovákiában is elterjed. Rövidesen sorban
kezdtek bezárni a megyei fenntartású
középiskolák. Március 10-től Nagyszombat megye is csatlakozott ehhez
a kezdeményezéshez - egyelőre csak
ideiglenesen - bezáratta a fenntartása
alatt álló középiskolákat. Ugyanakkor a
már leköszönőben lévő kormány elrendelte azt a 14 napos időszakot, mely
alatt betiltottak mindennemű kulturális
és sportrendezvényt az egész ország
területén. Március 12-én, Szlovákia történetében először, rendkívüli állapotot

hirdetett ki Peter Pellegrini miniszterelnök. Ez az állapot volt hivatott rendezni
azt, hogy olyan rendelkezéseket is gyorsan érvényesíthessen a kormány, amelyeket egyébként csak hosszadalmas
bürokratikus eljárás után lehetne végrehajtani. Ekkortól a külföldről hazaérkezőknek kötelező 14 napos karanténba kellett vonulniuk, újra bevezették a
határellenőrzéseket, leállt a nemzetközi
autóbusz- és vonatközlekedés, a szórakoztató központokat, sícentrumokat,
uszodákat is be kellett zárni.
Március 19-én a Szlovák Tudományos Akadémia bejelentette, hogy
virológus kutatóik sikeresen izolálták
a koronavírus első vírustörzsét. Számunkra büszkeség, hogy a dunaszerdahelyi születésű Szemes Tamás is
tagja annak a kutatócsoportnak, mely
a vírus genom adataival kapcsolatos
kutatásokat végzi.
Március 23-án, már az Igor Matovič
vezette új kormány állandó válságstábot hozott létre, melynek feladata elsősorban az egyes minisztériumok és
a koronavírus terjedésének megakadályozásán dolgozó többi intézmény
munkájának összehangolása.
Március 24-től az új oktatási miniszter, Branislav Gröhling visszavonásig
beszüntette a tanítást minden oktatási
intézményben.
Március 25-én a járvány miatt még
szigorúbb intézkedések léptek életbe
Szlovákiában: az otthonunkon kívül kötelező viselni olyan maszkot vagy ruhadarabot, amellyel eltakarjuk az orrot és
a szájat.
Életbe lépett az az intézkedés is,
amelynek értelmében vasárnap minden üzlet zárva tart. Ezzel az intézkedéssel egyrészt az alkalmazottak számára nyújtottak pihenési lehetőséget,
másrészt pedig a szünnapot kihasználva kell nagyobb mértékű fertőtlenítést végezni az üzletekben. Ekkor fogadott el a szlovák kormány egy szociális
segélycsomagot is, mellyel a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került embereket kívánják segíteni.
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Olyan húsvét, mint az idei, úgy hiszem, kevesek emlékezetében élt. A
járvány további terjedését megakadályozandó kijárási korlátozásokat
vezetett be a válságstáb javaslatára a
kormány. Csak kivételes esetben hagyhattuk el a járás területét, sőt, ajánlott
volt az egész ünnepi hétvégét az otthonainkban tölteni. De túléltük, a helyzet sem romlott jelentősen, a jövőben
pedig talán jobban megbecsüljük azt
a sok-sok lehetőséget, ami körülvesz
minket.
Enyhítések
Április 20-tól némileg enyhítették,
pontosabban módosították a szájMegelőzés
• Kötelező eltakarni a felső légúti külső szerveket, azaz a szájat
és az orrot. A jelenleg is érvényben
lévő rendelkezések szerint kötelező
a maszkok viselése lakóhelyünkön
kívül.
• Ajánlott a legalább 20 másodpercig tartó kézmosás, szappannal
és vízzel; alternatív lehetőségként
különböző alkoholtartalmú fertőtlenítő eszközök használata.
• Mosatlan kézzel ne érintsük orrunkat, szánkat, szemünket!
• Köhögés, tüsszentés esetén egyszer használatos papírzsebkendőt
használjunk, majd azt azonnal dobjuk a szemétbe.
• Lehetőség szerint kerüljük a náthás, tüsszögő, köhögő emberek túlzott közelségét (legalább 2 méteres
távolságot tartva).
• Rendszeresen fertőtlenítsük a
gyakran használt felületeket otthonunkban, munkahelyünkön (asztal,
munkalap, kilincs, telefon, fürdőszobai kiegészítők, illemhely).
• Amennyiben betegnek érzi magát, telefonon vegye fel a kapcsolatot körzeti orvosával, majd tartsa be
utasításait. Lehetőség szerint külön
szobában lévő ágyban gyógyuljon.

HLÁSNIK

maszk viselésének eddigi szabályait. A
szájmaszk használata természetesen
továbbra is kötelező marad a nyilvános
helyeken, azonban új kivételek léptek
érvénybe.
Ugyancsak április 20-án jelentette
be Igor Matovič a „Valamit valamiért”
elnevezésű sajtótájékoztatón, hogy további enyhítéseket vezetnek be. Négy
fázisban képzeli el a kormány és a központi válságstáb a gazdasági és a hétköznapi élet újraindítását.
Városunkban
Dunaszerdahely város vezetése a
kezdetektől figyelemmel kísérte a helyzetet, igyekezett az állami vezetés által
hozott döntések alapján a legjobban
érvényesíteni azokat, a város lakosságának a legkisebb kényelmetlenséget
okozva, ugyanakkor úgy, hogy a város
polgárai a lehető legnagyobb mértékű
védelmet élvezzék.
A Municipal Real Estate városi közterület-fenntartó vállalat márciustól kezdődően folyamatosan fertőtlenítette a
köztéri padokat, buszmegállókat, így
elejét véve az esetleges fertőzésnek.
A városi hivatal és a városi rendőrség alkalmazottai a féléves jutalmaikra
szánt összegről mondtak le, hogy a város azt védőfelszerelések vásárlására
fordíthassa.
A városháza Közoktatási, szociális,
sport és kulturális főosztálya - nem
lévén országos segítség - megszólította a város lakosságát, hogy önkéntes
munkával segítsék a legnehezebb időben munkájukat. Ennek eredményeképpen előbb a 65 év feletti, több mint

4200 lakos számára készültek szájmaszkok, majd miután az önkéntesek
kitartó munkájának köszönhetően továbbra is készültek és kerültek a koordináló főosztályra, további csoportok
számára is. A szintén a főosztály szervezése alatt jelentkező önkéntesek segítségének köszönhetően jutott mintegy 2300 maszk az idősek otthona
lakóinak, a bölcsőde apróságainak, a
fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek tagjainak, az otthoni gondozásra
szorulók családtagjainak, a hajléktalanszálló lakóinak, a Karcsai úton élő
roma közösség tagjainak.
A főosztály elhivatottságát mi sem
jellemzi jobban, mint a mai napig működtetett bevásárlási és gyógyszeríratási szolgáltatás, melyet jelenleg is
több egyedülálló idős személy használ
ki.
Az egyéni önkéntesek mellett elismerést érdemelnek a város területén működő szervezetek, melyek tevékenységükkel segítik a rászorulókat, melyek
közül külön ki kell emelni a Dunaszerdahelyi Katolikus Karitászt, a Szlovák
Vöröskeresztet.
Talán fel sem lehet sorolni, mi mindennel igyekeznek városunk polgárai
segíteni egymást ebben a nehéz helyzetben. Köszönjük mindannyiuknak,
hogy felelősségteljes hozzáállással,
segítőkész tenniakarással fogtak ös�sze önmagunk érdekében, egymásért,
városunkért.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Írta és szerkesztette: Rózsár Vince
korona.gov.sk, tasr alapján

Újranyitás - 1. fázis (2020. április 20-tól)
• A 300 m2-nél kisebb alapterületű üzletek
• A 300 m2-nél kisebb alapterületen működő szolgáltatások
• Közétkeztetés (csak kiadóablakon keresztül kiszolgálva a vevőket)
• Sportolásra alkalmas kültéri pályák (olyan sportok esetében, ahol nem történik testi érintkezés; az öltözők és illemhelyek nem lehetnek nyitva)
• Hosszabb távra szállást kínáló szálláshelyek (munkásszállók), étkezési lehetőség nélkül
• Kültéri piacok (bizonyos megkötések mellett)
• Autószalonok, használtautó-kereskedések
Újranyitás - 2. fázis (legkorábban 2020. május 4-től)
• Rövidebb távra szállást kínáló szálláshelyek (étkeztetés nélkül, mosdóval a
szoba területén)
• További szolgáltatások (fodrászat, manikűrös, pedikűrös)
• Kültéri turizmus
• Taxis szolgáltatás
• Gyermekklubok
• Istentiszteletek, szentmisék és esküvők megtartására is lehetőség nyílik
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Život v tieni vírusu
Niekedy „v dobe dávno minulej“, asi
tak pred polrokom, v decembri 2019
sa objavil jeden vírus. V ďalekej Číne,
presnejšie v meste Wuhan – ktoré
sme, priznajme si, nezvykli pri každodenných nákupoch v každej druhej
vete spomenúť – začal ľudí napádať
a spôsobovať im ochorenie koronavírus. Aj keď sme počuli už o ebole,
SARS-e, pre väčšinu z nás to boli našťastie iba správy z veľkého sveta.
Neskôr, keď správy o chorobe prichádzali z čoraz menších vzdialeností,
ten veľký svet sa náhle scvrkol…
Keď píšeme toto zhrnutie, už druhý
mesiac vo svetovom meradle trvá nákaza koronavírusom pomenovaným
SARS-CoV-2. Svoje životy prežívame v
rámci prísnych opatrení, ale už badať
slabé svetielko na konci tunela. Keď
tieto noviny dostanete do rúk, už si
budeme užívať prvú fázu slovenskou
vládou prijatých opatrení na uvoľnenie
niektorých z nich.
V tomto zhrnutí ponúkame prehľad
predchádzajúceho obdobia, čitateľom
prinášame aj niekoľko osožných rád.
Čo je COVID-19?
COVID-19 (ochorenie na koronavírus
2019, CoronaVIrus Disease 2019) je
nákazlivé ochorenie, ktoré zapríčiňuje
koronavírus označený kódom SARSCoV-2. V prvom rade napáda dýchacie
cesty, pri ťažšom priebehu choroby
môže byť príčinou zápalu pľúc, a v konečnom dôsledku zapríčiniť aj smrť.
Šíri sa hlavne kvapôčkovou nákazou,
pri kašlaní, kýchaní, rozprávaní, ale vírus sa môže istý čas udržať pri živote
aj pri prichytení sa na rôznych predmetoch, pri dotyku s nimi tiež môže dôjsť
k nákaze.
Preto je dôležité časté umývanie rúk
a dezinfekcia bežne používaných predmetov.
Proti novému koronavírusu zatiaľ neexistuje očkovacia látka.
História vírusu
Vírus bol príčinou nákazy v decembri
2019 najprv v Číne, postupne sa rozširoval, až v januári 2020 sa objavil aj v
Európe. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila svetovú pandémiu 11. marca 2020.
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Na Slovensku sa koncom februára
zaviedli zdravotné kontroly na medzinárodných letiskách, už vtedy vyšetrili
viacerých podozrivých na nákazu, ale
ani v jednom prípade sa podozrenie
nepotvrdilo.
Príznaky:
• vysoká teplota – nad 38°C
• kašeľ
• ťažkosti pri dýchaní
• bolesť svalov
• bolesť hlavy
• únava, slabosť
• strata pocitu vône a chuti
Inkubačná doba nákazy koronavírusom je 2-14 dní, môže byť aj
dlhšia, priemerná doba je približne
5 dní.
Možnosti nákazy sú vystavené
predovšetkým osoby staršie ako
60 rokov, trpiace srdcovými chorobami, cukrovkou, chorobami dýchacieho aparátu, resp. osoby s oslabenou imunitou.
Kto sa počíta za vyliečeného?
Osoby s potvrdenou nákazou
po 14 dňoch – ak sa nevyskytnú
vážnejšie komplikácie – po absolvovaní dvoch negatívnych testov.

Sprísnenia
Začiatkom marca sa prvýkrát vyskytol človek, u ktorého diagnostikovali
nákazu koronavírusom. Vtedy už ministerstvo zdravotníctva upozorňovalo
obyvateľov formou SMS správy, aby
boli obozretní, keďže nemožno vylúčiť,
že sa nákaza rozšíri aj na Slovensku.
Krátko na to sa rad-radom začali zatvárať stredné školy v pôsobnosti krajov.
Trnavský kraj sa k tejto výzve pripojil
10. marca a – zatiaľ iba dočasne –
zatvoril stredné školy vo svojej pôsobnosti. V tom čase už aj odchádzajúca
vláda nariadila 14-dňovú lehotu, počas
ktorej zakázali všetky kultúrne a športové podujatia na celom území krajiny.
Dňa 12. marca, po prvýkrát v histórii
Slovenska, predseda vlády Peter Pellegrini vyhlásil výnimočný stav. Práve
ten umožňoval, aby vláda mohla prijímať a nariaďovať také opatrenia, ktoré
by inak podliehali zdĺhavému byrokratickému schvaľovaniu. Od tohto času

repatrianti vracajúci sa zo zahraničia
boli povinní ísť do 14-dňovej karantény, znova sa zaviedli kontroly na hraniciach, medzinárodná vlaková a autobusová doprava bola zrušená, nariadilo
sa zatvorenie zábavných centier, lyžiarskych stredísk, plavární.
Slovenská akadémia vied 19. marca
oznámila, že ich virológovia úspešne
izolovali prvý kmeň koronavírusu. Sme
hrdí, že v skupine vedcov, ktorá sa zaoberá skúmaním genómu vírusu, je aj
rodák z Dunajskej Stredy Tamás Szemes.
Dňa 23.marca už nová vláda, pod vedením Igora Matoviča, ustanovila stály
krízový štáb, ktorého úlohou je zosúladenie výsledkov práce hlavne jednotlivých ministerstiev, ale i ďalších ustanovizní pracujúcich v záujme zabránenia
šírenia koronavírusu.
Počnúc dňom 24. marca až do odvolania nový minister školstva Branislav
Gröhling nariadil zatvorenie všetkých
školských zariadení.
V súvislosti s nákazou 25. marca na
Slovensku vstúpili do platnosti ešte
prísnejšie opatrenia: povinnosť nosiť
mimo domova také rúško alebo iný kus
odevu, ktorý prekryje ústa a nos. Vtedy sa zrodilo aj to uznesenie, v zmysle
ktorého sú v nedeľu všetky obchody
zatvorené. Toto opatrenie na jednej
strane prinieslo zamestnancom možnosť oddychu, na druhej strane príležitosť k ešte dôkladnejšej dezinfekcii
obchodných priestorov. V tento deň
slovenská vláda prijala aj uznesenie
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zabránenia šírenia nákazy vláda prijala
nariadenie zákazu vychádzania. Hranice okresu sme mohli opustiť iba vo
výnimočných prípadoch, dokonca sa
odporúčalo celé sviatky stráviť doma.
Prežili sme, situácia sa výrazne nezhoršila, v budúcnosti si snáď budeme
viac vážiť mnohé vymoženosti, ktoré
nás obklopujú.
Uvoľnenia
Od 20. apríla zmiernili, presnejšie
modifikovali doterajšie pravidlá nosenia rúšok. Ich nosenie na verejnosti samozrejme ostáva v platnosti, ale budú
zároveň platiť nové výnimky.
Taktiež v tento deň, 20. apríla Igor
Matovič na tlačovej besede nazvanej
„Niečo za niečo“ oznámil, že v záujme
oživenia ekonomiky a každodenného života zavádzajú ďalšie uvoľnenia,
ktoré vláda a krízový štáb rozdelili do
štyroch fáz.
o sociálnej výpomoci, ktorou mienia
pomôcť ľuďom, ktorí sa pre pandémiu
ocitnú v ťažkej životnej situácii.
Myslím si, že takú Veľkú noc, ako bola
tohtoročná, si pamätá len málokto. Na
odporúčanie krízového štábu v záujme
Predchádzanie
• Povinnosť zakrývania vonkajších horných dýchacích ciest – úst
a nosa. Aj podľa súčasne platných
nariadení je nosenie rúšok mimo domova povinné.
• Odporúča sa umývanie rúk trvajúce aspoň 20 sekúnd, mydlom
a vodou. Ako alternatívne riešenie
možno použiť rôzne dezinfekčné
prostriedky na báze alkoholu.
• Nedotýkajme sa nosa, úst, očí
neumytými rukami!
• Pri kýchnutí, kašli použime jednorazovú papierovú vreckovku, po
použití ju zahoďme do smetí.
• Podľa možnosti sa vyhýbajme
blízkosti s ľuďmi, ktorí majú nádchu,
kýchajú, kašlú (dodržme vzdialenosť aspoň 2 metre).
• Systematicky
dezinfikujme
často používané plochy v domácnosti, na pracovisku (stôl, pracovná doska, kľučka, telefón, kúpeľňa,
WC).
• V prípade, že sa cítite byť chorý, spojte sa telefonicky so svojím
lekárom, následne dodržujte jeho
pokyny. Podľa možnosti sa liečte v
osobitnej izbe

HLÁSNIK

V našom meste
Vedenie mesta Dunajská Streda pozorne sledovalo situáciu, snažilo sa o
čo najlepšie uplatnenie vládnych nariadení, resp. uplatňovať ich tak, aby
pre obyvateľov mesta znamenali čo
najmenšie nepohodlie, ale zároveň aby
boli v čo najväčšej miere chránení.
Mestský podnik Municipal Real Estate, ktorý sa stará o verejné priestranstvá, od marca sústavne dezinfikuje
lavičky, autobusové zastávky, aby sa
tak zamedzilo prípadnej nákaze.
Zamestnanci mestského úradu a
mestskej polície sa zriekli svojich polročných odmien, aby túto sumu mohlo
mesto použiť na nákup ochranných
pomôcok.

Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry – pre absenciu štátnej pomoci – oslovil obyvateľov mesta, aby dobrovoľníckou prácou pomáhali v najťažšom období. Výsledkom je
zhotovenie rúšok najprv pre obyvateľov starších ako 65 rokov, potom pre
viac ako 4200 obyvateľov, a keďže sa
vďaka dobrovoľníkom šili aj naďalej,
dostávali sa aj k ďalším. Taktiež vďaka
organizácie odboru sa ako výsledok
práce dobrovoľníkov dostalo 2300 rúšok obyvateľom domova seniorov, deťom v jasliach, členom zariadení starajúcich sa o postihnutých, tým, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti s postihnutými, bezdomovcom využívajúcim
útulky, rómom v osade na Karcsaiho
ceste.
Poslanie odboru nič nevystihuje viac,
ako do dnešného dňa fungujúca služba
nákupu potravín a liekov, ktorú dodnes
využíva viac osamelých starších ľudí.
Popri práci jednotlivých dobrovoľníkov si uznanie zasluhujú aj organizácie
pôsobiace na území mesta, ktoré svojou činnosťou pomáhajú odkázaným.
Z nich osobitne treba vyzdvihnúť Dunajskostredskú katolícku charitu a Slovenský červený kríž.
Snáď ani nemožno vymenovať, čím
všetkým sa naši občania snažia pomôcť navzájom v tejto ťažkej situácii.
Ďakujeme všetkým, že zodpovedným
prístupom, snahou pomôcť sa spojili v
záujme svojom, v záujme druhých a v
záujme mesta.
Všetkým prajeme dobré zdravie!
Text a foto: Vince Rózsár
zdroj: korona.gov.sk, tasr
preklad: -esz-

1. fáza (od 20. apríla 2020)
• Obchody do 300 m2
• Služby do 300 m2
• Verejné stravovanie (cez predajné okienko)
• Vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC)
• Ubytovanie (dlhodobé, bez stravy)
• Vonkajšie trhoviská (podľa podmienok)
• Predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov
2. fáza (najskoršie od 4. mája 2020)
• Ubytovanie (krátkodobé, bez spol. stravovania, jedlo na izbu, s WC a
kúpeľňou, bez iných služieb)
• Kaderníctva, pedikúry a manikúry (podľa podmienok)
• Vonkajšie turistické atrakcie
• Taxi služba (podľa podmienok)
• Detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok)
• Bohoslužby a svadby (podľa podmienok)

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Nem kell napokkal előre kirakni a szemetet
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Technikai alosztálya ezúton is
kéri a lakosokat, hogy a szemételszállítás adott harmonogramja
szerint rakják ki házaik elé a szemetet.
Ezeket az időpontokat egyrészt a dunaszerdahelyi 2020-as
asztalinaptár is tartalmazza, de az időpontok elérhetők a város
honlapján is.
Eszerint a családi házaktól a szeparált papírhulladékot legközelebb május 4-én, majd június 1-jén fogják elszállítani.
A szeparált műanyaghulladékot (úgynevezett zsákos rendszerben) május 14-én, majd június 11-én.
A kerti hulladék gyűjtése a családi házaknál április 6–december
2. között az utcák szerint a következőképpen oszlik meg:
Hétfő
Ady utca, Alsó utca, Amadé László utca, Átrium utca, Csigéri
utca, Csukár-abony, Erdő utca, Fás utca, Felső utca, Fényes utca,
Gálffy Ignác utca, Gombotás utca, Hársfa utca, Jókai utca, Juharfa utca, Kertész utca, Kiserdő utca, Kodály utca, Kornfeld Ármin
utca, Liget utca, Mécs László utca, Mezei utca, Nagyabonyi út,
Nyárfa utca, Összekötő utca, Pagony utca, Partizán utca, Reptér
utca, Sikabonyi utca, Sport utca, Szabó Gyula utca, Szent Erzsébet utca, Szent György utca, Szép utca, Szőlőskert utca, Szövetkezeti utca, Zsák utca
Kedd
Árpád vezér u., Aradi vértanúk utca, Arany J. utca, Balassy B.
utca, Béke utca, Bihari utca, Bősi út, Csallóköz utca, Csaplár B.
utca, Csermely Gy. utca, Csillag utca, Diófa utca, Dobó I. utca, Építők utca, Fácános, Fatelep utca, Fürdő utca, Hét vezér u., Ibolya

u., József A. utca, Kápolna u., Kapuhely u., Karcsai út, Károly
Róbert utca, Kassák L. utca, Kereszt utca, Kertalja utca, Király Zsigmond utca, Kistejedi utca, Lengyár utca, Levendula
u., Malom utca, Mély utca, Móricz Zs. utca, Nárcis u., Nyírfa
utca, Ollétejed, Pázsit u., Petőfi S. utca, Pitypang u., Pódafai út,
Pókatelek sor, Rákóczi utca, Steiner Herman utca, Szent II. János Pál pápa út, Szent László utca, Szladits K. utca, Tölgyessy
Gy. utca, Újtelep utca, Üdülő sor, Zöld utca
Szerda
Ádor utca, Akácfa utca, Bacsák utca, Borostyánkő utca,
Búzavirág utca, Cukorgyár utca, Czibók u., Csendes utca, Esterházy utca, Fábry Z. utca, Gesztenyesor utca, Gyümölcsös,
Hviezdoslav utca, Jantár utca, Jesenský utca, Kis utca, Kisudvarnoki út, Komenský utca, Kossuth L. utca, Kulacs utca,
Liszt F. utca, Madách I. utca, Marczell M. utca, Mikszáth K.
utca, Múzeum utca, Nefelejcs utca, Október utca, Rényi utca,
Rózsa utca, Rövid utca, Sládkovič utca, Štefánik utca, Štúr
utca, Svoboda tábornok utca, Széchenyi utca, Szent István tér,
Szent János negyed, Tábor utca, Teleki László utca, Vasútsor
utca, Világos utca, Virág utca
A koronavírus-járvány miatt elhalasztott lomtalanítást őszre
időzíti a város, a pontos időpontját időben közölni fogjuk mi is.
Addig a feleslegessé vált hulladékot a Municipal Pozsonyi
úti telephelyén – itt kizárólag zöldhulladékot, nagyméretű hulladékot (kárpitozott vagy nem kárpitozott bútorokat, szőnyegeket, matracot), valamint építkezési törmeléket –, vagy az
albári szemétlerakatban adhatják le a lakosok.
(na)

Netreba vyložiť smeti niekoľko dní vopred
Technický odbor Mestského úradu v
Dunajskej Strede aj touto cestou žiada
obyvateľov, aby smeti pred svoje domy
vykladali podľa určeného harmonogramu na ich odvoz.
Tento harmonogram je jednak uverejnený v dunajskostredskom stolovom kalendári na rok 2020, ale je dostupný aj na
stránke mesta, po kliknití sem.
Podľa neho odvoz separovaného zberu
papiera od rodinných domov prebehne
najbližšie 4. mája, následne 1. júna.
Odvoz triedeného odpadu plastov (v
tzv. vrecovom systéme) sa uskutoční 14.
mája, následne 11. júna.
Zber zeleného (záhradníckeho) odpadu
od rodinných domov prebehne medzi 6.
aprílom a 2. decembrom podľa jednotlivých ulíc nasledovne:
Pondelok
Adyho, Ármina Kornfelada, Átriová, Čigérska, Čukáraboň, Dolná, Družstevná,
Gombotášska, Gyulu Szabóa, Hájska,
Horná, Ignácza Gálffyho, Javorová, Javorová, Jókaiho, Kodályova, L. Amadéa,
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Lesná, Letištná, Lipová, Maloblahovská,
Malolesná, Partizánska, Pekná, Poľná,
Slepá, Spojná, Športová, Stromová, Sv.
Alžbety, Sv. Juraja, Svetlá, Topoľová, ul.
Lászlóa Mécsa, Veľko-blahovská, Vinohradnícka, Záhradnícka.
Utorok
A. Józsefa, Aradských mučeníkov, B.
Csaplára, Balassi Bálint, Bažantia, Bihariho ul., Bohatierska, Brezová, Zelená,
Budovateľská, Cesta siedmych vojvodcov, Cesta sv. pápeža Jána Pavla II., Drevárska, Fialková, Gabčíkovská, Györgya
Tölgyessyho, Hermana Steinera, Hlboká, Hviezdna, Istvána Dobóa, J. Aranya,
Kaplnská, Kapuhegyská, Károlya Róberta, Károlya Szladitsa, Kračanská cesta,
Kráľa Zsigmunda, Krížna, Kúpeľná, L.
Kassáka, Levanduľová, Malotejedská,
Mierova, Mliečany, Mlynská, Na pažití,
Nárcisová, Nová osada, Nová osada, Orechová, Petőfiho, Podzáhradná, Povodská,
Púpavová, Rad Pókatelek, Rákócziho,
Rekreačný rad, Sv. Ladislava, ul. Gy. Csermelya, ul. Ľanárska, ul. Vojvodcu Árpáda,
Žitnoostrovská, Zsigmonda Móricza.

Streda
Ádorská, Agátová, Bacsákova, Cukrovarská, Czibókova, F. Liszta, Gaštanový
rad, Hviezdoslavova, I. Madácha, Jantárova, Jantárová, Jasná, Jesenského,
K. Mikszátha, Komenského, Krátka, Kulačská, Kvetná, L. Kossutha, László Telekiho, M.R. Štefánika, Malá, Malodvornícka cesta, Múzejná, Nám. Sv. Štefana,
Nevädzova, Nezábudková, Októbrová,
Ovocný sad, Rényska, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, Štvrť sv. Jána, Széchenyiho, Táborová, Tichá, ul. Esterházyho, ul.
Gen. Svobodu, ul. Mihálya Marczella, ul.
Železničná, Z. Fábryho.
Mesto pre pandémiu koronavírusu nakladanie so záhradným odpadom prekladá na jeseň, presný dátum uverejníme v
dostatočnom časovom predstihu aj my.
Nepotrebný nazhromaždený odpad od
obyvateľov zatiaľ prevezme Municipal na
Bratislavskej ceste - tu výlučne zelený
odpad, veľkorozmerné predmety (čalúnený či nečalúnený nábytok, koberce, matrace), či stavebný odpad, alebo ho môžu
odovzdať na zbernom dvore v Dolnom
Bare.				(na)
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Értesítés

Oznámenie

Változott a városi hivatal ügyfélfogadó irodájának
nyitvatartása.
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügyfélfogadó iroda nyitvatartása 2020. április 22-től a következőképpen módosult.
Hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 11.00 óráig, majd
11.00 órától 12.00 óráig fertőtlenítési szünet, és a
délutáni órákban az ügyfélfogadási idő 12.00 órától
14.00 óráig tart.
Pénteken az ügyfélfogadó iroda 8.00 órától 11.00
óráig tart nyitva.

Zmena stránkových hodín kancelárie prvého kontaktu.
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že
počnúc dňom 22. apríla 2020 sa úradné hodiny kancelária
prvého kontaktu menia nasledovne:
Pondelok až štvrtok bude kancelária prvého kontaktu
otvorená od 8:00 hod. do 11:00 hod., od 11:00 hod. do 12:00
hod. bude sanitačná prestávka a od 12:00 hod. do 14:00 hod.
bude kancelária prvého kontaktu opäť otvorená pre verejnosť.
V piatok bude kancelária prvého kontaktu otvorená od 8:00
hod. do 11:00 hod.

Kérvényezhető az adók befizetésének halasztása
A járvány miatt kialakult szigorú intézkedések nehéz anyagi helyzetbe
juttathatják a vállalkozókat és a magánszemélyeket is. A városi önkormányzat igyekszik ezt úgy mérsékelni, hogy a magánszemélyeknek csak
a járvány vége után küldi ki az adókivetéseket, a magánvállalkozók pedig
kérvényezhetik az adók befizetésének
halasztását.

kerülő vállalkozóknak az önkormányzat igyekszik segíteni, így lehetővé teszi számukra a későbbi fizetést. Azok
a vállalkozók, akik a járvány miatt kénytelenek voltak beszüntetni a munkát,
kérvényt nyújthatnak be, hogy kérjék
az adó befizetésének halasztását. Az
önkormányzat azt kéri, amint újraindul
a termelés, fokozatosan fizessék be az
adókat.

Vállalkozók: kérvényben kérhetik a
fizetés halasztását
Mint erről korábban már írtunk, az
önkormányzat a vállalkozóknak március elején elektronikus formában küldte
ki az ingatlanadó és a szemétdíj befizetésére vonatkozó végzéseket. A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe

A magánszemélyek csak a járvány
után kapják meg az adókivetéseket
Az önkormányzat a természetes személyek számára egyelőre nem kézbesítette az adókivetéseket. Ezt csak azután teszi meg, ha véget ér a járvány. A
lakosok a kézbesítést követő 15 napon
kötelesek befizetni a szemétdíjat, az

ingatlanadót és az ebadót. Akinek magas összeget kell befizetni, kérvényezheti a részletfizetést. Év végéig kell befizetni az egyes adófajtákat.
Városi bérlakások - érvényben maradnak a bérleti szerződések
Az önkormányzati bérlakásokban
élőknek sem kell aggódniuk. Mindenkinek érvényben marad a szerződése,
annak is, akinek lejárt. Amint a járvány
véget ér, azoknak a lakóknak, akiknek
nincs tartozásuk, a régi feltételek mellett továbbra is meghosszabbítják a
szerződéseiket. Nem lesznek kilakoltatások. Az előző szerződésben feltüntetett bérleti díjat kell majd fizetni a
lakóknak.
(-)

Mestský úrad umožní požiadať o odklad platenia daní
Pre prísne protiepidemické opatrenia sa podnikatelia a
fyzické osoby môžu ocitnúť v kritickej finančnej situácii.
Mestská samospráva sa snaží následky zmierniť aj tým, že
platobné výmery k miestnym daniam vydá až po skončení
epidémie a podnikatelia môžu požiadať o odklad platenia
dane.
Podnikatelia môžu požiadať o odklad platenia dane
Mestská samospráva podnikateľom na začiatku marca
elektronicky zaslala platobné výmery na daň z nehnuteľnosti
a poplatku za odpad. Samospráva sa snaží pomáhať
podnikateľom, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu ocitli v
ťažkej situácii, umožní im odklad platenia. Podnikatelia, ktorí
zastavili výrobu, majú možnosť požiadať MsÚ o odloženie
platenia daní. Samospráva dáva iba podmienku, aby ihneď
po pokračovaní výroby začali splácať dane a do konca roka
zaplatili na účet mesta.

HLÁSNIK

Fyzické osoby dostanú daňové výmery až po skončení
epidémie
Samospráva súkromným osobám zatiaľ nedoručila
daňové výmery, urobí to až po skončení epidémie.
Obyvatelia po doručení výmerov do 15 dní majú zaplatiť
poplatok za odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa. V
prípade vyšších súm je možné požiadať aj splátkový
kalendár. Jednotlivé dane sa majú zaplatiť do konca roka.
Mestské nájomné byty - pôvodné zmluvy zostávajú v
platnosti
Nemusia sa obávať ani obyvatelia mestských nájomných
bytov. Zmluvy sú platné aj po vypršaní. Po skončení krízy
pre nájomníkov bez nedoplatkov zmluvy predĺžia podľa
pôvodných podmienok. Vypratania nebudú. Nájomníci
vlastne budú platiť nájom určený v pôvodnej zmluve.
(-)

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Május végéig lehet a gyerekeket beíratni az óvodába
Április 30–május 31-e között zajlik a
beíratás a város óvodáiba – maga a
beíratás a 3 és 6 év közötti gyermekeket érinti. A fennálló helyzetre való tekintettel a beíratásokra a gyermekek
jelenléte nélkül kerülhet csak sor –
sőt, a kérvények benyújtását is inkább
elektronikus formában kéri megoldani
a minisztérium, ezért Dunaszerdahely
város, mint fenntartó, két módját kínálja az elektronikus beiratkozásnak.
Az első mód az online beíratás,
amely során a szülők az általuk megadott e-mail-címre visszajelzést kapnak a beiratkozásról. A második mód
a város weboldalán megjelentetett

formanyomtatvány kitöltése, majd
elektronikus módon (szkennelve vagy
fénykép formájában) való továbbítása a kiválasztott óvoda e-mail-címére.
Erről az óvodaigazgatók visszajelzést
küldenek a szülők e-mail-címére.
A kérvények személyes benyújtására
is lehetőséget biztosítunk: a Városi Hivatal félfogadó irodájában kérhető lesz
a formanyomtatvány egész május folyamán, majd a kitöltött kérvényeket a
kiválasztott óvoda postaládájába lehet
bedobni.
Az óvodai beíratás során nem szükséges a gyermek egészségügyi állapotáról szóló igazolást csatolni, ezt elegendő majd június folyamán pótolni.

A 2019/2020-as tanévben Dunaszerdahely 9 óvodáját 830 gyermek
látogatja, ebből több mint 300 lesz tanköteles, az azonban nem biztos, hogy
szeptembertől mindannyian iskolába
is lépnek.
Az óvodákban túljelentkezés esetén
előnyben részesítik az 5. életévüket betöltő gyermekeket és azokat, akik halasztást kapnak az iskolalátogatás alól,
illetve az óvodák egyéni kritériumokat
is meghatározhatnak, amelyeket a
város weboldalán tesz közzé. A gyermek felvételéről az óvoda igazgatónője
dönt, aki az erről szóló határozatot június 30-ig küld meg a szülőknek.
(-)

Zápis detí do materskej školy je možný do konca mája
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla
do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti
detí – ministerstvo dokonca odporúča podávanie žiadostí
elektronickou formou, preto mesto Dunajská Streda, ako
zriaďovateľ, ponúka dve možnosti elektronického zápisu.
Prvá možnosť je online zápis, pri ktorej rodičia dostanú o
zápise spätnú väzbu na nimi udanú e-mailovú adresu. Druhá
možnosť je vyplnenie formulára uvedeného na webovej stránke mesta, následné elektronické odoslanie (oskenované alebo
prefotené) na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy. V
tomto prípade zašlú spätnú väzbu rodičom na ich e-mailovú
adresu vedenia príslušných škôl.
Zabezpečíme aj osobné podávanie žiadostí: počas celého
mesiaca máj bude možné vyzdvihnúť si formulár na klient-

skej bráne Mestského úradu Dunajská Streda, tento po
vyplnení vhodiť do poštovej schránky vybranej materskej
školy.
Pri zápise nie je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, to bude aktuálne až v priebehu júna.
V školskom roku 2019-2020 deväť materských škôl Dunajskej Stredy navštevuje 830 detí, z nich vyše 300 bude
školopovinných, ale nie je isté, že v septembri všetky do
školy aj nastúpia.
V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako je kapacita, budú uprednostnené deti, ktoré zavŕšili 5. rok života,
a tie, ktoré majú odloženú školskú dochádzku. Materské
školy môžu určiť aj vlastné kritériá, tie mesto uverejní na
svojej webovej stránke. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka materskej školy, rozhodnutie bude doručené zákonným zástupcom do 30. júna. 		
(-)

Meghosszabbodik a támogatási program
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének sajtóközleménye a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett a „Szülőföldön magyarul” című támogatási (ösztöndíj)
program változásairól.
A Bethlen Gábor Alapkezelő által a
2019/2020. tanévre, 2020. március
5-től meghirdetett „Szülőföldön magyarul” támogatási program pályázati felhívásait mind a hat régióban – a
COVID-19 okozta világjárvány kapcsán
bevezetett intézkedések miatt, melyek
nem teszik lehetővé a támogatási igények eredetileg tervezett benyújtását
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–, indokolttá tették a kérelmek benyújtási időszakának meghosszabbítását.
A „Szülőföldön magyarul” támogatási
program pályázati felhívások esetében
a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező
Bizottság 28/2020 (04.16.) határozata
értelmében a 2019/2020-as tanévre
igényelhető támogatásokra vonatkozóan 2020. március 5. – 2020. október
30. közötti időszakban teszi lehetővé a
támogatási kérelmeket benyújtását.
A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
csak az SZMPSZ által kinyomtatott,
gyűjtőhelyeken átvett és kitöltött

adatlapokat áll módunkban elfogadni.
Kérjük az érintetteket, hogy az átvett
adatlapokat töltsék ki és nyújtsák be a
megadott határidőig a kötelező mellékletekkel együtt!
Az adatlapokat az iskolák megnyitása után azonnal szállítjuk a gyűjtőhelyekre.
Felhívjuk a pályázók figyelmét az
adatfeldolgozási tájékoztatóra, melyet
kérjük, különös figyelemmel olvassanak el, ugyanis az adatlap aláírásával
hozzájárulnak adataik kezeléséhez
A Felhívást, az Adatlapokat és a Gyűjtőhelyek jegyzékét az szmpsz.sk oldalon találják.

2020. április 29. / 29. apríla 2020

HÍRNÖK

Mi is segítünk

90%-os extra kedvezménnyel hirdethet most!

Minthogy a koronavírus járvány eddig soha nem látott nehéz helyzetbe sodorta a Dunaszerdahelyen működő vállalatokat és vállalkozásokat is, úgy éreztük szükségét, hogy a dunaszerdahelyi.sk portál lehetőségeihez mérten segítő kezet nyújtson a számukra, szolgáltatásaik,
vállalkozásuk népszerűsítésére.
Ezért első körben 2020. május 15-ig korábban nem látott hirdetési
kedvezményt biztosítunk a dunaszerdahelyi és Dunaszerdahelyen működő vállalatok, vállalkozások számára.
Amennyiben tehát Ön május közepéig 20 euró értékű hirdetést vásárol a dunaszerdahelyi.sk portálon, pénzéért 200 euró értékű hirdetési
felületet kap egyrészt hírportálunk bannerfelületein, de igény szerint
felkerülhet az Ön által megküldött PR-cikke nemcsak a napi többezer
dunaszerdahelyi olvasó által követett portálunkra, hanem (16 ezer kedvelővel rendelkező) közösségi oldalunkra is.
A csomagot az Ön igényeihez igazítjuk – a részleteket egyeztetjük.
Bízunk abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, s reméljük, ezzel is segíthetjük a helyi szereplők üzeneteinek eljutását a vásárlókhoz.
A részletekkel kapcsolatban a rajkovics@perfects.sk címen érdeklődhet!
Ahogy a mindennapokban, úgy az üzleti életben is minden korábbinál
hangsúlyosabban igaz ugyanis ma, hogy csak együtt sikerülhet!
A. Szabó László, a Perfects Rt. elnöke
és
Rajkovics Péter, a Perfects Rt. igazgatója

KRÓNIKA – KRONIKA
Születések – Novorodenci
Bachura Péter, Borbély Artur, Chytil Léna
Dvorská Emily, Fodor Zsombor
Földes Johanna, Gáspár Anna, Haár Kai
Hrošovská Viktória, Jankovich Viktor
Józsa László, Kázmérová Emma
Klátyik Ádám László, Klőr Bence
Lelkes Lora, Malíková Karen Lilien
Mikló Viktor, Muzsay Adam
Németh Tobiáš, Pék Kristián Viliam
Rigó René Tibor
Takács Soma Konrád, Varga Zoárd
Vassová Lídia, Végh Boris
Elhalálozások – Zomreli
Bodóová Mária (1954),
Borovszká Rozália (1932)
Csabiová Irena (1929), Gaálová Terézia (1940)
Horváth Michal (1931)
Horváthová Mária (1952)
Jaurová Anna (1926)
Kmeťko Ján (1946)
Kovácsová Margita (1939)
Körmendyová Marta (1951)
Luptáková Etela (1955)
Maár František (1943)
Mayer Alexander (1978)
Miklósová Matilda (1928)
Nagy Imrich (1956), Nagy Tibor (1947)
Nagyová Janka (1933)
Nagyvendégiová Gizela (1931)
Oriskó Juraj (1963)
Pálos Alexander (1951)
Patócsová Jolana (1940)
Rácz František (1930)
Rácz Jozef (1933), Šipulová Marta (1936)
PhDr. Žemlová Beata (1957)
Zemes Pavol (1963)
Házasságkötések – Sobáše
Almási Ladislav – Almásiová Erika
Bölcs Jozef – Hodosiová Anikó
Ďalak Stanislav – Szitás Andrea
Fröhlich Gábor – Sándorová Anikó
Gergely Jozef – Fitalová Martina
Jancsó Zsolt – Ötvösová Krisztina
Juhos Zoltán – Komáromiová Annamária
Kaliarik Peter – Konkolyová Ildikó
Lakky Tomáš – Mgr. Szabó Andrea
Miloševič Peter – Savićević Mina
Mravec Jozef – Vizváryová Angelika
Valent Vladimír – Taragelová Gizela
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Április 18-ától újranyitott a plébániai karitász Bacsák utcai központja, ahol a hét három napján egy-egy órára – a
járványügyi rendelkezések teljes körű figyelembevételével
– tartós élelmiszerrel és ruházattal segítik a rászorulókat.
A karitász a rendkívüli nyitvatartás ideje alatt nem fogad
el adományokat. A heti háromszor egy óra alatt ugyanis
csak a kiadás fog működni a rászorulók, hátrányos helyzetű családok számára.
A rendkívüli nyitvatartás a következő napokra és időpontokra korlátozódik: hétfő – 17.00–18.00, szerda – 17.00–
18.00, szombat – 8.00–9.00.

18. apríla znovu otvorili charitatívne centrum na Bacsákovej ulici, vždy na jednu hodinu po tri dni v týždni
– za bezpodmienečného uplatňovania a dodržiavania
predpisov súvisiacich s pandémiou – v záujme pomôcť
odkázaným trvanlivými potravinami a oblečením. Charita počas mimoriadnych dní a otvorených hodín nebude
prijímať dary. V tom čase bude fungovať iba vydávanie
tovaru pre odkázaných, rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.
Mimoriadne otvorenie charity bude obmedzené na nasledovné dni a hodiny: pondelok – 17.00-18.00, streda
– 17.00-18.00, sobota – 8.00-9.00.

Élő szentmise közvetítése vasárnaponként. Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy
vasárnaponként 10 órától – amíg a lehetőségek engedik – mindig élőben közvetítjük a magyar nyelvű szentmisét a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent
György-templomunkból a DAC technikai csapata és a dunaszerdahelyi.sk hírportál
segítségével. Ebbéli munkánkat közvetlenül Nagy Krisztián DAC-sajtófőnök, Iván
Péter rendező és Nagy Attila (lapunk főszerkesztője) segítik. Ezúton is köszönjük
az ő önkéntes munkájukat is!
A szentmiséket a dunaszerdahelyi.sk/cimkek/szentmise címet beütve tudják megnézni, vagy a dunaszerdahelyi.sk portál youtube-csatornájára rákeresve is elérhetik.
Március közepétől újraindult az „Ültess fát a
jövőnek!” elnevezésű városi faültetési projekt,
amelyet tavaly jelentett be A. Szabó László és
Karaffa Attila alpolgármester.
„Mindannyiunk számára fontos a tiszta
környezet. Városunk lakosait egyben arra is
kérjük, hogy figyeljenek oda a zöldövezetre, a
fákra, és ha rongálást észlelnek, jelentsék azt
a városi rendőrségnek. Megóvni értékeinket
csak közösen és odafigyeléssel lehet. Az elültetett fák és bokrok városunk díszei lesznek”
– fogalmazott Karaffa Attila alpolgármester.
Obyvatelia Dunajskej Stredy v prvých dvoch mesiacoch
tohto roka preukázali mimoriadnu spolupatričnosť, vďaka
čomu sa dostali v súťaži obchodného reťazca Lidl medzi
víťazov, čo znamenalo, že nemecký podnik postaví v
meste zo svojich zdrojov nové detské ihrisko. Mestský
úrad ešte začiatkom apríla dostal list od vedenia Lidl-a s
informáciou, že nakoľko detské ihrisko má byť súčasťou
verejného priestranstva, kde sa ľudia stretávajú, a podľa ich

A Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ idén először, hagyományteremtés
céljából meghirdeti a Csillagösvény példakép díj elismerést azon férfi és fiú személyek részére, akik komoly érdemet és kimagasló elismerést szereztek munkájukkal,
alkotó tevékenységükkel, amellyel egyben
hozzájárultak Dunaszerdahely város fejlődéséhez, illetve városunk jó hírnevét itthon
és külföldön egyaránt öregbítik. A javaslattételéről és odaítéléséről bővebben a dunaszerdahelyi.sk oldalunkon olvashatnak.

mienky to s ohľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom v blízkej budúcnosti nebude možné, výstavbu
detských ihrísk o rok odložia. Teda aj v Dunajskej Strede sa
detské ihrisko postaví až budúci rok.
Zároveň uskutočnenie výstavby v roku 2021 potvrdili
aj zmluvne, čím ubezpečili všetkých výhercov, že ihriská
sa postavia v podobnom harmonograme, ako to bolo
plánované v tomto roku.
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