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WASS ALBERT: TAVASZ-VÁRÁS
Érzed? Jön a tavasz,
a fák alá
már tarka-fátylú verőfényt havaz.
A messzeségből hírnök érkezett:
madár lebeg a rónaság felett
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.
Ugye testvér,
csábítanak most halk melódiák,
ezer kis visszatérő róna dal,
S ugye neked is tarka a világ,
s az álmaid megannyi könnyű lepkék:
már nemsokára zöldül a levél,
és visszaszáll a tavasz és a fecskék,
és a fecskékkel ő is visszatér…
Ha jönne már…
úgye testvér, megálmodod mi lenne?…
S egy kis meleg
belopódzik halkan a szívedbe…

KELLEMES
HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET
KÍVÁN
GÁDOROS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE

KÖSZÖNTŐ
Tisztelettel köszöntöm Gádoros Nagyközség lakosait!
Nevem Kőszegi Erzsébet Mária.
Medgyesegyházán születtem 1968-ban.
Párkapcsolatban élek és egy fiúgyermek édesanyja vagyok.
Orosházán lakom.
Megszerzett szakmai végzettségeim főiskolai szintű igazgatásszervező,
anyakönyvvezető, szociális menedzser és közigazgatási szakvizsgával
rendelkezem.
Az általános iskolát Csanádapácán, a középiskolai tanulmányaimat az Orosházi
Táncsics Mihály Gimnáziumban végeztem el.
A közigazgatási szakmai pályafutásomat 1986-ban - az érettségit követően - a Községi Tanácsnál
Csanádapácán kezdtem.
Munkám során jellemzően szociális igazgatási és egyéb feladatokat láttam el 1999-ig.
1999-ben az Orosházi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjeként kezdtem el dolgozni.
2006-ban a benyújtott pályázatom eredményeként Csanádapáca Község Jegyzőjévé választottak meg,
mely tisztséget 2011. november 30-ig töltöttem be.
Ezt követően ismét az Orosházi Polgármesteri Hivatal dolgozója lettem, ahol a kereskedelmi,
vállalkozási tevékenység, valamint birtokvédelmi és szabálysértési ügyek tartoztak a feladataim közé.
2013. január 01. napjától a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal hatósági
szakügyintézőjeként dolgoztam.
Gádoros Nagyközség Jegyzői munkakör betöltésére meghirdetett pályázat pályázói közül dr. Szilágyi
Tibor Polgármester úr 2020. április 01. napjától engem bízott meg a település jegyzői feladatainak
ellátásával, melyet ezennel is köszönök.
Bízom abban, hogy Gádoros Nagyközség Jegyzőjeként majd bizalommal fordulnak hozzám,
kollégáimhoz és a közös munkánk a település fejlődését fogja szolgálni.
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A SZOCIÁLIS OTTHON FELHÍVÁSA
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ÉRTESÍTÉS!
Gádoros Nagyközség Önkormányzata értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2020. március 28-tól a
Gádorosi Posta
ideiglenesen szombati napokon
határozatlan ideig
ZÁRVA TART.
Önkormányzat

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a maszkokat
a Polgármesteri Hivatalban,
az információs pultnál lehet átvenni.
Köszönjük az anyag felajánlásokat
és az elkészítést
HALUPA SZILVIÁNAK.

EGYMILLIÓ FORINTRÓL MONDANAK LE A GÁDOROSI LABDARÚGÓK
Cs. I.
Pisont András, a Gádorosi Labdarúgó Sportegyesület elnöke megkereste a képviselő-testületet.
A sportegyesület vezetője emlékeztetett, a Gádorosi Labdarúgó Sportegyesület részére
megállapított támogatás 2020-ban 5 millió 892 ezer forint.
Ebből a keretből 1 millió forint összegről lemond, mivel a koronavírus járvány veszély miatt a
bajnokság mérkőzései szünetelnek.
– Azzal a javaslattal fordulok a képviselő-testülethez, hogy ezt az összeget a járványügyi
intézkedésekre és a rászoruló családok megsegítésére fordítsák – fogalmazott az elnök.
– Örültünk e nemes gondolatnak és a megkeresésnek. A település költségvetését ennek az
ajánlatnak megfelelően módosítjuk – ezt már dr. Szilágyi Tibor polgármester tette hozzá.

TÁJÉKOZTATÓ
A NKM Nemzeti Közművek felfüggeszti a kikapcsolásokat a lakossági áram- és
földgázszolgáltatás területén a koronavírus miatt kialakult helyzetben, az intézkedés
visszavonásig marad érvényben – közölte a szolgáltató pénteken az MTI-vel. Kikapcsolási
moratóriumot hirdetett az E.On is.
A kikapcsolás felfüggesztése nem csak a védendő fogyasztókat érinti, hanem a 60 napon túli
számlatartozást felhalmozó lakossági ügyfeleket is, de nem vonatkozik azokra, akik már ki
vannak kapcsolva.
A közleményben a szolgáltató hangsúlyozza, az NKM a biztonság érdekében minden téren
csökkenteni kívánja az ügyfelek és a munkavállalók közötti személyes érintkezést. Arra
kérik az ügyfeleket, hogy az irodák helyett válasszák a telefonos ügyfélszolgálatot, az online
ügyfélszolgálatot, vagy a mobil applikációkat, illetve a megkereséseket írásban is el lehet
juttatni a társaság e-mail- és postacímére.
A Nemzeti Közművek folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos
fejleményeket, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében tesznek, ezekről
haladéktalanul tájékoztatják az ügyfeleket – írják a közleményben.
Az E.On is csatlakozik
A koronavírus okozta járványhelyzetre tekintettel az E.On nem kapcsolja le az
áramszolgáltatást a tartozást felhalmozó lakossági ügyfeleknél – közölték az MTI-vel. A
kikapcsolási moratórium azonnal életbe lép, és visszavonásig marad érvényben. Nem
vonatkozik ugyanakkor azokra, akik nem az E.On Energiakereskedelmi Kft.-vel állnak
szerződésben. A társaság ezzel a vállalással veszélyhelyzetben is mindenkinek biztosítja a
villamosenergia-ellátást.
Forrás: Internet
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 27. szám alatti
„Egészségházban” 2020. április 07-től minden keddi napon, reggel 6 óra és 8 óra között
ingyenes vérvételi szolgáltatást biztosítunk a lakosság részére.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi intézkedéseket kérjük betartani:
s A korlátozási tilalom ideje alatt mindig időpontot kell kérni, 11 órától 14 óráig lehet
bejelentkezni az alábbi telefonszámon: 0630/456-51-21.
s A váróteremben egyszerre csak 2 fő tartózkodhat,
s Kérjük a másfél méteres távolság betartását.
s A szájmaszk használata kötelező.
Azok a lakosok, akik nem kívánják igénybe venni az ingyenes vérvétel szolgáltatást, továbbra is
felkereshetik az Orosházi Kórház Központi Laboratóriumát, az alábbi ügyekben, és eljárásrend
alapján:
A koronavírus fertőzés (COVID-19) miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején
érvényes laboratóriumi eljárásrend
A Központi Laboratóriumi járóbeteg szakrendelésein csak az alábbiakban felsoroltak esetén
végzik el a mintavételeket:
s onkológiai szakrendelés beutalójával érkező beteg,
s hematológiai szakrendelés beutalójával érkező betegek,
s protrombin idő/INR vizsgálatok elvégzése,
s terhesség alatti kötelező vizsgálatok.
s Egyedi elbírálás alapján sürgős esetben:
s vidékről érkező idős, mozgásukban korlátozott betegek vizsgálatainak elvégzését,
s képalkotó diagnosztikai, sürgős sebészeti beavatkozások elvégzéséhez szükséges
laboratóriumi vizsgálati eredmények,
s érvényes beutalóval érkező betegek sürgős vizsgálatok elvégzése és/vagy foglalkozásegészségügyi orvos által kiállított beutalóval rendelkezők.
s a koronavírus okozta járványhelyzet miatt 2020. március 19. napjától az Orosházi Kórház
Laboratóriumába kizárólag sürgős megjelölésű beutalóval érkezhetnek betegek. A beutalón
fel kell tüntetni „A beteg állapota indokolja a vérvételt” feliratot. A leletkiadások lehetőleg az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (ÉSZT) keresztül történik.
s 2020. március 19. napjától a kórházi dolgozók kivételével a kórház és a szakrendelő intézet
területére egykapus belépés történik, a Könd utcai szakrendelői bejárat lezárásra kerül. A
főporta melletti üzlethelyiséget szűrőponttá alakult át, melyen keresztül ellenőrzést
követően lehetséges a belépés az Orosházi Kórház területére. A szűrőpont reggel 6 órától este
18 óráig üzemel. 18 órától reggel 6 óráig csak sürgősségi betegellátás esetén engedélyezett a
kórház területére a belépés.
A rendelkezések visszavonásig érvényesek!
Gádoros, 2020. április 01.
Tisztelettel:
Dr. Szilágyi Tibor
polgármester
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OLVASNIVALÓ
Lisa Scottoline: Minden órában négyszer
Dr. Eric Parrish pszichiáter, és fiatal páciense Max történetét meséli el ez az igazán izgalmas,
fordulatos könyv.
A pszichiáter a börtönt is képes vállalni a pácienséért, annyira hisz az ártatlanságában.
Mindenki más a fiút tartja bűnösnek egy fiatal lány, Renée meggyilkolásáért. Ugyanis Max
rögeszmésen vonzódik a lányhoz.
Mindeközben egy nagyon agyafúrt szociopata ember mozgatja a szálakat, manipulálja az
embereket.
Még magát Ericet is meggyanúsítják a gyilkosság elkövetésével.
Ugyanis egy este hazáig követte autóval a lányt, mert attól tartott, Max mégis bántani akarja
Renéét. Egy beszélgetésük során Max így mesélt Ericnek: „Nem is tudom, hogyan kezdődik,
de azt képzelem, mintha a kezem az arcán lenne, és kifésülné a haját az arcából. Aztán
hozzáér a nyakláncához, és végül – tudom, hogy ez mennyire rémesen hangzik, de – a
kezem ott van a nyakán, és mintha megfojtanám!”
Mivel a szociopata gyilkos nagyon ügyesen manipulál, senki sem gyanakszik rá.
A regény vége olyan fordulatot vesz, hogy senki sem gondolná, ki a gyilkos.
Akit érdekel, olvassa el, és megtudja!
Az utolsó oldalak is okoznak még meglepetést!
Izgalmas kikapcsolódást!
Egy könyvmoly: Süni

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS -

KÉRJÜK

AZ IDŐSEKET, HOGY MADJANAK OTTHON

2020, március 27 - 19:16
Szombaton már él a kijárási korlátozás, ami újabb, az időseket védő intézkedést is tartalmaz.
Ahogy arról más sokszor beszéltünk, arra kérjük az időseket, hogy lehetőleg maradjanak
otthon. A koronavírus ugyanis rájuk a legveszélyesebb. A bevásárlást, gyógyszerkivásárlást
bízzák most egy hozzátartozójukra, ismerősükre, vagy nyugodtan forduljanak az
önkormányzathoz is segítségért, hiszen az önkormányzatoknak törvényi kötelességük
segíteni az időseket.
Ha egy idős ember, mégis úgy dönt, hogy elhagyja otthonát, akkor szombattól rá is
vonatkozik - ahogy mindenki másra is -, hogy ezt csak alapos okkal teheti meg.
Szombattól 65 év feletti személy élelmiszerüzletbe, drogériába, piacra, patikába csak reggel
9 óra és déli 12 óra között mehet. A többiek csak ezen az idősávon kívül mehetnek. Ennek az
a célja, hogy időben is elválasszuk az időseket és a fiatalabbakat egymástól, és az idősek ne
legyenek egyszerre zárt térben másokkal, mert egy fiatalabb - akár tünetmentes - ember
könnyen megfertőzheti az idősebbet.
Az idősektől azonban ismét nyomatékosan kérjük, hogy lehetőleg maradjanak otthon. Ha el
is mennek a kijelölt délelőtti idősávban boltba, akkor tartsák be az ajánlásokat: tartsák a
legalább 1,5 méteres távolságot mindenkitől, ne csoportosuljanak még a kortársaikkal sem,
ne puszilkodjanak ismerősökkel, rövid ideig legyenek ott, a boltban a termékeket ne
fogdossák, gyakran és alaposan mossanak kezet.
Értelemszerűen 9 és 12 óra között 65 év alattiak nem mehetnek be élelmiszerüzletbe,
drogériába, piacra, patikába.
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Forrás: www.koronavirus.gov.hu
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K ÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET

Helyben lévő háziorvosok
munkaideje:

2020. április

A NYAKÖNYVI HÍREK

Dr. Kishonti András (30/2197550)
(68/490-080)
Hétfő
6:30-10:45 13:00-14:45
Kedd
6:30-10:45 13:00-14:45
Szerda
6:30-10:45 13:00-14:45
Csütörtök 7:30-10:30
Péntek
6:30-10:45
-

Házasságkötés:
Szabó Sándor
és Kovács Rozália
Jávorcsik János Dávid
és Császár Katalin
Molnár Attila
és Dobos Andrea
Vincze Sándor
és Tóth Erika

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
Péntek
8.00-11.00
-

Születés:
Rákos Krisztina és Adamik Sándor
leánya Dorina Kinga
Haláleset:
Nagy Judit (1955.)

Hétköznapokon
16:00 órától másnap 8:00 óráig,
hétvégén pedig 24 órás
központi ügyelet van
Orosháza Rendelőintézet
területén.
A központi ügyelet telefonszáma:
68/411-166 (Kórház)
vagy 68/411-200

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

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"
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)

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