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Vážení občania!
Dovoľte mi touto cestou sa Vám poďakovať za záujem a trpezlivosť počas priebehu
čakania na testovanie, ako aj za disciplinovanosť a pozitívny prístup. Síce v sobotu sa vytvoril
dlhý rad, ktorý sa tvoril počas celého dňa neustále, napriek tomu ste pristupovali k danej situácii
empaticky, za čo som Vám nesmierne vďačný. Ocenil to aj personál, ktorý najmä v sobotu bol
veľmi vyťažený a vynaložili enormné úsilie, aby Vám všetkým vedeli vyhovieť. Som hrdý na
to, ako sme to spoločne zvládli.
Milí personál!
Dovoľte mi touto cestou sa Vám poďakovať za Vašu prácu, za Váš prístup,
profesionalitu a ľudskosť o čom som nemal obavy ani pred testovaním, vzhľadom k tomu, že
som Vás som osobne poznal. Som nesmierne rád, že ste prispeli svojou dobrovoľnou prácou
k tomu, aby testovanie v našej obci prebehlo bezproblémovo. Ďakujem všetkým zúčastneným,
zdravotníckemu personálu menovite: MUDr. Marian Tichavský, Renáta Kollárovičová,
Kristina Hervay, Judita Véghová, Rita Csölle, Jolana Horváthová, administratívnym
pracovníkom menovite: Beáta Wiedermannová, Erika Gyurkovicsová, Izabela Pongráczová,
Ildikó Takácsová, Monika Takácsová, Margita Melghová, Anikó Csergeová, policajtom,
veliteľovi z armády a našim dobrovoľným hasičom, ako aj personálu z obecného úradu, ktorí
svojou prácou sa spolupodieľali na úspešnosti víkendovej akcii. Menšie problémy síce boli ako
napr. minuli sa v sobotu testy a približne hodinu sme čakali na dodanie testov, ale napriek tomu
sme to spoločne zvládli. Myslím si, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách.
Počas soboty bolo vykonaných 729 testov, z čoho bolo zistených 6 pozitívnych
výsledkov. V nedeľu už o testovanie bol menší záujem, bolo vykonaných 129 testov, z čoho
bolo zistených 3 pozitívne testy. Čiže bolo otestovaných 858 občanov, bolo zistených 9
pozitívnych testov. Výsledok však neodzrkadľuje situáciu v našej obci, nakoľko boli prítomní
ľudia aj z iných obci a miest.
Zároveň by som poprosím aby ste i v nasledovných dňoch, týždňoch dodržiavali platnú
legislatívu, ako aj hygienické a bezpečnostné predpisy.
Ešte raz Vám ďakujem všetkým.
Mgr. Július Borbély, starosta obce

