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Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. évi közmeghallgatást 2020. február 1jén 14 órai kezdettel hívja össze a Közösségi Házban.
A közmeghallgatás napirendi pontjai a következők:
1.) Tájékoztató a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
2.) Tájékoztató a 2020. évi költségvetési javaslatokról
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
3.) Bejelentések
Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!
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Polgármesteri köszöntő, Advent első vasárnapján, a gyertyagyújtáson:
"Advent egy latin eredetű szó, ami várakozást, eljövetelt jelent. A keresztény hitvilágban a karácsonyi
ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden évben már novembertől elkezdődik a nagy
várakozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére, a karácsonyra.
Ez az időszak, advent négy hete, amikor lehetőségünk van számot vetni az elmúlt egy évvel és
átgondolni mit szeretnénk tenni a következő évben. Ez az az időszak, amikor lelkünkben kinyithatunk
olyan ajtókat, amelyek az év előző időszakában talán zárva voltak, vagy lehet, nem kaptak elég
hangsúlyt. Az advent arról szól, hogy megerősítsük lelkünket és egymás felé forduljunk.
Most, amikor meggyújtjuk majd az adventi koszorú első gyertyáját, kezdetét veszi a karácsonyi
ünnepkör, kezdetét veszi advent időszaka, és kezdetét veszi a keresztény egyházi év is. Adventi
gyertyák színe egy kivételével lila a bűnbánat és a megtérés jelképe. A meggyújtás sorrendjében a
harmadik gyertya rózsaszín, ami a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt, valamint Mária anyai
örömeit szimbolizálja. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák közül mindegyik egy fogalmat
szimbolizál: az első a hit, a második a remény, a harmadik a szeretet, a negyedik az öröm."
Dr. Szilágyi Tibor
Polgármester

H ÍREK
Gádoros/Oxford 2019. 12. 14. 11:00

Az év egyik legjobb nővére lett Szekretár Andrea
Cs. I.
Oxfordban az Év nővére választáson holtversenyben lett második az orosházi Táncsics gimnáziumban
érettségizett, Gyulán tanult gádorosi egészségügyi szakember, Szekretár Andrea. A 17 éve Angliában élő hölgy
az Oxford National Health Service 12 ezer dolgozója közül bekerült a legjobb 1500-ba, majd a legjobb
nővér/védőnő kategóriában a döntőbe jutott.
A világhálón gyorsan terjednek a jó hírek is. A gádorosiak gyorsan világgá kürtölték, milyen büszkék a falu
szülöttére. Mi is a közösségi oldalon gratuláltunk Andreának, aki készségesen válaszolt kérdéseinkre. Elárulta,
17 és fél éve él Oxfordban. Kíváncsiak voltunk a kezdetekre is.
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– Az orosházi Táncsics gimnáziumban érettségiztem, 1997-ben a gyulai egészségügyi főiskolán diplomás
ápolóként szereztem első diplomámat. A főiskola után a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán dolgoztam.
Három évig mint három műszakos nővér, később a klinika és az ápolásoktatási osztály felkérésére mint klinikai
ápolásoktató tevékenykedtem. A szakápolók és főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának koordinálásáért
voltam felelős. Mellette óraadóként részt vettem a főiskolai gyakorlati oktatásban és a főiskolai hallgatók
vizsgáztatásában is.
– Nagyon szerettem a munkámat, de
megtakarított pénzem sosem volt. Munka
mellett gyermekápolói oklevelet, illetve posztgraduális diplomát szereztem mentálhigiénés
szakirányban. Minden szabad időmet, spórolt
pénzemet képzésekre fordítottam. 2002
tavaszán, az ötéves főiskolai osztálytalálkozónkon volt csoporttársaim lelkesen
beszéltek külföldi tapasztalataikról; 2002
júliusában már Londonban voltam – sorolta az
előzményeket.
Andreát a gyermekklinika két év fizetés
nélküli szabadságra engedte.
Au pair-ként indult el, ami gyermekápolói
tapasztalattal nem volt nehéz, de Angliából
azonnal felvette a kapcsolatot egy oxfordi
magán idős otthonnal. Hat hét után Londonból
Oxfordba költözött. Munka közben alakult,
Andrea az előkelő második helyet szerezte meg
formálódott a nyelvtudása. Ma már az Oxfordi
Nuffield Orthopédiai Centrumban dolgozik főműtősnőként, ami hatalmas változás a gyermekklinika, az oktatás,
az idős ápolás után. Ide 2007-ben mint vérvételes nővérke került, majd megpályázta a műtősnői állást.
– A mai tudásomat kollégáimnak köszönhetem, akik lelkesen beavattak a sebészet rejtelmeibe. Előléptetésemet
vezető műtősnővé 2015-ben egy sikeres interjú révén értem el. Kórházi centrumunkban mindenféle ortopédiai
esettel találkozunk, én leginkább térd- és csípőműtétekkel. A műtő napi rutinjáért, kezdő kollégáim betanításáért
vagyok a felelős – ismertette Andrea mindennapi feladatait.
A négy oxfordi kórházat összefogó, 12 ezer alkalmazottal működő Oxford University Hospitals – NHS Trust
oktatókórházban a munkatársak minden évben tizenkét kategóriában szavazhatnak a legjobb dolgozókra, így
mondva köszönetet a legkiválóbbaknak, akik valamivel többet tettek a betegekért, a kollégákért.
– Minden jelölést, szavazatot indokolni kellett, majd szakmai bizottság döntött. Számomra hatalmas
megtiszteltetés a kategórián belül, hogy bekerültem a három legjobb közé. Nyertesként egy védőnő kapta az
elismerő címet kategóriánkban, én a nővér kolléganővel holtversenyben a második helyen végeztem – tudtuk
meg Andreától.
Komoly szakmai sikert aratott az új módszer kidolgozásával
Nagyon sokan szavaztak, ám a végső döntés meghozatalát egy szakmai zsűri végezte.
– A vezetőim elismerését és a szakmai bizottság döntését annak köszönhetem, hogy sikerült egy praktikus
módszert kitalálni és kivitelezni a műtétek előtti és utáni eszközök számolásával kapcsolatosan, ezzel elősegítve
a műtétek hatékonyságát, zökkenőmentességét. Aki ismerős az ortopédiai sebészetben, az tudja, hogy egy-egy
steril tálca akár 50–60 eszközt is tartalmaz, és sokszor 10–15 tálcát is kinyitunk a műtétekhez. Komplex
műtéteknél még többet – árulta el a szakma rejtelmeit a főműtősnő.
– Az egyesével történő eszközszámolgatás a műtősnő számára lehetetlen a műtétre való koncentrálás közben.
Fényképes albumokat készítettem, és átszerkesztettem a tálcákhoz tartozó listát, hogy jobban átláthatók
legyenek. Ezzel időt és energiát nyerve, s nem utolsó sorban biztonságosabbá téve a műtétek lebonyolítását.
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Erős téli lehűlés. intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.
Várható következmények:
s Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a
(közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
s A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a
betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
s A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
s Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket
szenvedhetnek.
s A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
s Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti
zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
s A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy először csak
a légkör fölső rétegei melegszenek fel. míg a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete még fagypont
alatt marad. Ez a helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját
okozza. Elég egy kevés eső és néhány perc alatt tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg
kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind
gépjárművel! Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is
letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.
Ajánlott magatartási szabályok:
Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következő lépéseket tegye meg:
s Folyamatosan figyelje a híradásokat
s Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
s A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
s Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből.
s Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet.
s Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.
s Készítsen elő meleg ruhákat.
s Víztelenítse a kinti csapokat. nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza a
házat.
A hóvihar alatt:
s Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat.
s Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
s Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset esetén a
hóesés intenzitásától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a házat.
s Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
s Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül.
s Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja semelyik
testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen
sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik),

5. oldal

2020. január

M AGATARTÁSI

SZABÁLYOK HIDEG IDŐBEN ( FOLYTATÁS )

s Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a segítségére sietnek

majd, és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.
Otthonunkban:
Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:
s Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a
tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
s Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket. amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az
égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse
folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egymásfél óránként szellőztetni keli a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek
mérgezést okozhatnak.
s A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása eseten ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
s Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról
működtethető gázlámpa elektromos lámpa).
s Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék
elemeket.
s Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.
s Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára
tápszerek.
s Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben
résztvevőknek van szüksége.
Utazáshoz:
s Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb
távolságra kell eljutni!
s Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha
meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
s Ha nagyobb távolságot kell megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen
vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
s Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki
állapotban van. és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.). Ebben
az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
·
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Írta:
Pernyés Edit
2019-11-28
Gádoros amatőr színjátszói is bekapcsolódtak a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar
Teátrumi Társaság által már ötödik éve működtetett Pajtaszínház Programba. A lelkes csoport
heti több alkalommal próbál, hogy méltón képviselhesse a települést a januári Pajtaszínházi
Szemlén, a Nemzeti Színházban.
A program amatőr színjátszó csoportok számára nyújt szakmai támogatást, illetve segíti elindulásukat.
Gádoroson egy már korábban is létező, főként nyugdíjasokból álló közösség döntött úgy, kipróbálja
magát a színpadon, és létrehozta a Napsugár Színjátszó Kört.
– Megbeszéltük a csoporttagokkal a lehetőséget, és örömmel mondtak igent a Művelődési Intézet
felkérésére. A társulat magját kilenc aktív hölgy alkotja, de legalább ugyanennyien segítenek már a
díszlet, a jelmezek elkészítésében, és az is nagy dolog számunkra, hogy az Idősek Klubjában
próbálhatunk – részletezi Molnárné Szabó Ágnes, a klub munkatársa.
A mentorálási feladatokat Fehér Tímea, a békéscsabai Jókai Színház művésze látja el, számára nem
újdonság a felkérés. Mint mondja, a Napsugár rendkívül lelkes csapat, amellyel könnyű együtt
dolgozni.– A darab helyszíneinek díszletét például önállóan találták ki, a technikai megoldásokkal sem
kell foglalkoznom. Sok terhet levesznek a vállamról, így nekem valóban csak abban kell segíteni, hogy
a színpadi játék minél jobb, a beszéd és a szituáció érthető legyen. A többit már elviszi a jó hangulat, az
öröm, a lelkesedés – fogalmaz a művésznő.

Molnárné Szabó Ágnes csoportvezető (b) és Fehér Tímea színésznő remekül megértik egymást
(Fotó: Rosta Tibor)
A próbák mindig remek hangulatban telnek, szinte észrevétlenül formálódik egyre színesebbé,
eseménydúsabbá az előadás, telnek meg élettel a karakterek. Persze ez nem jelenti, hogy ne lenne már
eddig is számtalan „munkaóra” az előadásban, hiszen szeptember óta minden héten legalább kétszer
összegyűlik a társulat.
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– Nagyon aktívan tanulják a szerepet, fiatalokat meghazudtoló módon emlékeznek a szövegükre. Sőt,
Erzsike néni például szinte az egészet kívülről tudja – avat be a próbafolyamatba Ági hozzátéve,
legnagyobb kihívásnak azt érzik, amikor meg kell mutatniuk magukat. – Többször felléptünk már
különböző rendezvényeken a színjátszó kör megalakulása előtt is, szóval van némi rutinunk. Mégis, a
közönséggel való találkozás, amitől leginkább tartunk. Az, hogy ki kell állni annyi ember elé – mondja.
Iskolások előtt debütálnak
Fehér Tímea ennek a leküzdésében is tanácsokkal látja el őket, és úgy érzi, maga is fejlődött a
mentorálás által.
– Az első csapatomnál még nagy bajban voltam saját magammal kapcsolatban. Bár nagyon ügyesek
voltak, de én automatikusan szerettem volna azt a profizmust látni, ami a színházban körülvesz. Az évek
során azonban rájöttem, hogy nem ezt kell elvárni, hanem hagyni kell őket természetesen játszani,
hiszen a lényeg, hogy jól érezzék magukat – emeli ki a program egyik lényeges elemét.
A Négy évszak című előadás Gádoroson debütál, december 10-én, mégpedig a helyi általános iskolások
előtt. Az alsó tagozatosok és az ötödikesek kaptak meghívást a társulattól a helyi közösségi házba
tervezett bemutatóra, amelyen a szórakoztatás mellett szeretnék felmérni azt is, miként reagál a darabra
a közönség.

K ÖSZÖNTJÜK

SOKSZOROS VÉRADÓINKAT !

Köszöntjük sokszoros véradóinkat Szöllősi Zoltánt, Almási Ilonát és Kovács Sándort!
Hálásan köszönjük nekik és a többi gádorosi véradónak az önzetlen segìtségüket!
A további véradásokon is várjuk véradóinkat!
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A KARÁCSONYI KALÓRIÁKAT

Írta: Pernyés Edit
2019-12-28
Legalábbis egy részüktől biztosan megszabadultak azok a lelkes sportemberek, akik csatlakoztak a Gádoroson
megtartott évbúcsúztató falufutáshoz. Az eseményre mintegy harmincan gyűltek össze helyből és a környező
településekről, hogy 2019-es utolsó kilométereiket közösen róják le.
December 27-e, délelőtt fél 10. Csodálkozó autósok, gőzölgő tea, nevetgélő, beszélgető, kezüket-lábukat
tornáztató futók. Helyzetkép a Gádoros határát jelző táblától, ahol a résztvevők gyülekeztek, és ami egyben rajtja
és célja is volt a távnak.
A szervezők már nem először vártak mindenkit, aki szeretett volna néhány kilométert együtt mozogni a
többiekkel. És, hogy kik a többiek? Elsősorban egy helyi közösség tagjai.
– Tavasszal alapítottunk egy egészség-táplálkozás csoportot kimondottan gyerekeknek az Egészségfejlesztési
Iroda közreműködésével. Megkerestünk szakembereket, dietetikusokat, mozgástanácsadókat, akik el is jöttek
hozzánk és segítettek a fiatalokat arra rávenni, hogy többet mozogjanak, egészségesebben étkezzenek. A
program keretében nyár végén már volt egy Gyopáros futás, amihez csatlakoztak felnőttek, szülők is, és annyira
jól éreztük magunkat, hogy az ismétlés mellett döntöttünk. Ez lett a mostani évbúcsúztató futás – árulta el az
előzményeket Fekete Tiborné ötletgazda, települési képviselő.

(Fotó: Pirer Katalin)
A csoport eredményesen működik. Nem csak azért, mert több gyermeknél látványos változás indult meg, hanem
azért is, mert a helyiek örömmel vesznek részt a programokon. Jól mutatja, ezt az is, hogy újabb kiadós
karácsonyi reggeli helyett sokan toporogtak kint a helységtáblánál, és választották a friss levegőt, a napsütést, a
mozgást.
folytatás: https://oroscafe.hu/2019/12/28/gadoros-evbucsuztato-falufutas-futas-egeszseg-karacsony-oroshazi-hirek/

12. oldal

K ÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET

Helyben lévő háziorvosok
munkaideje:
Dr. Kishonti András (68/490-080)
Hétfő
6.30-11.00 13.30-15.00
Kedd
6.30-11.00 13.30-15.00
Szerda
6.30-11.00 13.30-15.00
Csütörtök 8.15-10.30
Péntek
6.30-11.00
Dr. Nagy Irén (68/490-030)
Hétfő
8.00-11.00 15.00-16.00
Kedd
8.00-11.00 15.00-16.00
Szerda
8.00-11.00
Csütörtök 8.00-11.00 15.00-16.00
tanácsadás:
13.00-15.00
Péntek
8.00-11.00
Hétköznapokon 16 órától másnap
8 óráig, hétvégén pedig 24 órás
központi ügyelet van Orosháza
Rendelőintézet területén.
Délelőtt rendelés idő után 16 óráig
készenlétben lévő orvos:
Hétfő:
Felváltva a rendelőknél
kiírtak szerint
Kedd:
Dr. Nagy Irén
Szerda:
Dr. Kishonti András
Csütörtök: Dr. Kishonti András
Péntek:
Felváltva a rendelőknél
kiírtak szerint
A központi ügyelet telefonszáma:
68/411-166 (Kórház)
vagy 68/411-200

2020. január

A NYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:
Lengyel Ferenc és Gráfik Gabriella
Születés:
Kardos Ágnes és Szegedi Zsolt
leánya Zsófia Remény
Martinescu Nicoletta és Belucz Gábor
leánya Hanna
Dobos Andrea és Molnár Attila
leánya Panna Zoé
Liszkai Szilvia és Farkas Norbert
fia Ambrus
Haláleset:
Hantos Ferenc János (1932.)

F OGORVOSI RENDELÉS
Dr. Neller Vivien
Hétfő: 13:30 - 18:30
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00 (iskolaf.)
12.00-16.00
Időpontegyeztetés az alábbi
telefonszámon:
06-20/976-0542
68/490-015

K ÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

Dr. Szilágyi Tibor, polgármester:
68/490-331
vagy 30/684-0790
Rendőrség:
30/633-7212
107, 112
Polgárőrség:
30/998-9400
30/572-9917
Orosháza Mentőállomás:
68/411-204
Fábiánsebestyén Tűzoltóság és
Mentési Központ: 63/366-597
MÁV Orosháza:
68/412-221
Autóbuszáll. Orosháza:
68/412-400
68/412-804
Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Intézmény új
elérhetőségei:
66/549-481
20/820-2085
Parancsnok elérhetőségei:
20/970-5220

20/820-2109

T ÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás állati hulladékkal
kapcsolatosan.
Az elhullott állati tetemek elszállításával kapcsolatosan hívható
telefonszám a következő:
ATEV Logisztikai Kft
06-1-348-5120
"Bejelentéskor az alábbi kódszámot
kell bemondani: 40497834"
Dr. Prozlik László
szakállatorvos
30/998-9400
Állatorvosi ügyelet
dr. Kiss Lajos
68/634-127
30/978-6999

Tótkomlósi Naplemente
Temetkezési Kft.
Éjjel nappal hívható:
06 30/305-14-54
Orosháza,
Táncsics M. u. 11.
(Bírósággal szemben)
www.naplementetk.hu
email: naplementetk@gmail.com

PIÉTA TEMETKEZÉS GÁDOROS
Éjjel-nappal ügyelet: +36-68/411-167; +36-30/638-1213
Ügyintéző: Lengyel Ferencné (Ravasz Éva)
Gádoros, Bem József utca 7. Tel.:+36-68/490-201; +36-70/365-31-51
Központ: Piéta Temetkezés, Orosháza, Könd utca 53-55. (a piactérnél)

REKVIEM TEMETKEZÉS
Éjjel- nappali ügyelet:
+36-68/411-053
+36-30/577-0599
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