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GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN,
ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL
SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL
KÖSZÖNTJÜK
AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT!
G ONDOZÁSI K ÖZPONT

TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Hozzátartozók, Tisztelt Lakosság!
A gádorosi Gondozási Központban 2020. április 26-án vasárnap a Magyar Honvédség megelőző
fertőtlenítést végzett reggel 8:00 és 12:30 közötti időszakban.
Az Idősek Otthonának épületét teljes egészében kiürítettük, a gondozottakat az udvaron belül található
Klub helyiségben helyeztük el. A Klubot előzetesen berendeztük, felfűtöttük – minél komfortosabban
tudjuk ellátni időseinket a fertőtlenítési munkálatok ideje alatt. Lakóink türelmesen és fegyelmezetten
viselték a költöztetést illetve az ott tartózkodást.
A katonák távozását követően az Otthon épületét alaposan átszellőztettük, ezután kitakarítottuk. Így a kora
délutáni órákban megkezdtük a visszaköltöztetést – a vacsorát már mindannyian a megszokott
környezetükben fogyasztották el az idősek.
Mind az előkészületi, mind a befejező munkálatok rendben, problémamentesen zajlottak.
Ezúton köszönetem fejezem ki a Polgármesteri Hivatal által biztosított munkaerőnek, akik segítették
munkánkat a költöztetés során.
Köszönet illeti a szolgálatot teljesítő katonákat, nehéz feladatot teljesítettek ők is.
Hálásan köszönöm a Gondozási Központ dolgozóinak, akik szabadnapjaikat és energiájukat feláldozva a
hétvégét végig dolgozták – a lakók nyugalmát biztosították.
Köszönettel: Krivikné Zahorecz Anita
intézményvezető

L AKOSSÁGI

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:
- A korlátozási tilalom ideje alatt mindig időpontot kell kérni, 11 órától 14 óráig lehet bejelentkezni az
alábbi telefonszámon: 0630/456-51-21.
- A váróteremben egyszerre csak 2 fő tartózkodhat,
- Kérjük a másfél méteres távolság betartását.
- 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.
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L AKOSSÁGI

TÁJÉKOZTATÓ ( FOLYTATÁS )

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:
- onkológiai szakrendelés beutalójával érkező beteg,
- hematológiai szakrendelés beutalójával érkező betegek,
- protrombin idő/INR vizsgálatok elvégzése,
- terhesség alatti kötelező vizsgálatok.
- Egyedi elbírálás alapján sürgős esetben:
- vidékről érkező idős, mozgásukban korlátozott betegek vizsgálatainak elvégzését,
- képalkotó diagnosztikai, sürgős sebészeti beavatkozások elvégzéséhez szükséges
laboratóriumi vizsgálati eredmények,
- érvényes beutalóval érkező betegek sürgős vizsgálatok elvégzése és/vagy foglalkozásegészségügyi orvos által kiállított beutalóval rendelkezők.
- 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 (ESZT) keresztül történik.
- 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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E GÉSZ

HÉTVÉGÉN SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTEK

G ÁDOROSON

Írta:
Bogdánffy-Szőke Anett
2020-04-18
Vida-Szabó Erika 20 évvel ezelőtt eltervezte, hogy valami újat, egy kis szépet visz a falu életébe.
Virágokat, színeket, díszeket, kerti növényeket. Azóta sok minden változott, de az ő virágok iránti
elkötelezettsége megmaradt. 20. szülinapját ünnepli a Borostyán virágudvar.
Lufikkal, süteménnyel, üdítővel és ajándék virággal várták és várják egész hétvégén azokat, aki velük
együtt szeretnék megünnepelni a Borostyán
huszadik születésnapját. A gyönyörűen dekorált
udvarban helyet kapott a Gádorosi Kreatív Klub
kiállítása is. A helyi alkotók munkái, a papírból font
kosarak és a harisnyából készült virágok tökéletesen
illenek a környezetbe.
De térjünk vissza az ünnepeltre. Minden 2000
április 17-én kezdődött. Vida-Szabó Erika ekkor
tárta ki a Borostyám virágudvar kapuját.
– Ezen a napon teljesült az álmom, megnyitottam a
virág- és ajándék üzletemet, melyben egy
barátnőmmel még “igazi” kezdőkként láttunk neki a
munkának. Tudásunkat és tapasztalatainkat egy
hamarosan hozzánk kerülő nagy szakmai múlttal rendelkező kolléganőktől szereztük meg. Ő valóban
mindent elkövetett azért, hogy átadja nekünk tudását. Az idő múlásával a profilunkat a virág-ajándék
mellett sok újdonsággal bővítettük. Persze voltak nehéz időszakok az elmúlt két évtizedben.
Megéreztük azt is, mikor a környező városokban sorra nyitottak a nagy áruházak, de próbálkoztunk,
kitartottunk, mert szerettük csinálni, és bíztunk benne, hogy jobb lesz. Meg is értük ezt a 20 évet, és
bízunk a további években is – mondta a tulajdonos.
Itt is van igény a szépre, az újra
Erika hisz abban, hogy egy ilyen kis településen is, mint Gádoros, az embereknek van igényük a
szépre, arra hogy lakásuk, kertjük és teraszuk esztétikus, ízléses és virággal teli legyen.
– Ebben a faluban nőttem fel, tudom, láttam, hogy ezek az emberek mennyire gondozzák kertjeiket,
szépítik otthonukat, még ha egyre nehezebb is az élet. Tavaszi időszakban sokan ültetnek többek közt
egynyári virágokat, de egyre nagyobb a sikere a sziklakerteknek, és próbálkoznak fűszernövények
nevelgetésével is – folytatta.
Erika hozzátette, egészségünk érdekében most az a legjobb, ha otthon maradunk, de ha tehetjük,
foglalkozhatunk kertünk, lakásunk szépítésével, hiszen a virág harmóniát, boldogságot ad, mosolyt
csal az arcunkra és szebbé teszi az életünket ezekben a nehéz napokban.
– Köszönöm a kicsi falu összes lakójának, vásárlóinknak, hogy az álmom teljesülhetett, és hogy
mindent megtettek azért, hogy immár két évtizede fennmaradhattunk! – zárta a tulajdonos.
Fotók a www.oroscafe.hu honlapon.

T ÁJÉKOZTATÓ
Értesítem a szociális étkeztetésben és a bentlakásos intézményi ellátásban részesülőket,
hogy a térítési díj beszedése:
Május 14-én 09 órától 12 óráig, Május 21-én 09 órától 12 óráig, Május 28-án 09 órától 12 óráig
a gádorosi Művelődési Házban lesz.
Megértésüket köszönjük!
Krivikné Zahorecz Anita
intézményvezető

4. oldal

2020. május

T ISZTELT Á LLAMPOLGÁROK !
Mint ahogy azt már Önök is hallhatták, hazánk négy, orvosokat képző egyeteme kérdőíves
felméréssel támogatott, vérvételes szűrővizsgálatot indít a 14 éves és annál idősebb lakosok
körében május 1. és 14. között. A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon
feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét.
Békés megyében a vizsgálatok 2020. május 10-én kezdődnek a megye több pontján
véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok bevonásával.
A következő napokban a Békés megyei Kormányhivatal egy munkatársa megbízólevél
felmutatásával keresheti meg Önt is annak érdekében, hogy a vizsgálat helyét és időpontját
tartalmazó küldeményt átadhassa az Ön részére.
A vizsgálat az Ön számára azzal az előnnyel jár, hogy megtudhatja, átesett-e már a fertőzésen,
mellyel nemcsak önmaga, de családja és munkatársai biztonságát is megvédheti.
A vizsgálatban történő részvétellel Ön is hozzájárulhat a vírus ellenszerének, gyógyítási,
megelőzési lehetőségeinek felfedezéséhez, ezért a kiválasztott személyek vizsgálaton történő
részvétele rendkívül fontos.
Mindezek érdekében kérjük, hogy amennyiben Ön is kap értesítést, részvételével támogassa a
kutatást és szíveskedjen megjelenni a vizsgálaton.
Közreműködését köszönjük.
Dr. Szilágyi Tibor
polgármester

T ISZTELT G AZDÁLKODÓK !
A koronavírus-járvány megfékezése érdekében tett korlátozások, így például a piacok
bezárása, illetve a HORECA szektor kiesése miatt sok kistermelő, élelmiszer-előállító
piacvesztéssel szembesül. A NAK elkötelezett tagjai segítése mellett, így a piaci kereslet és
kínálat összekapcsolásával, egy vállalkozói (B2B – Buisness to Buisness) platform
elindításával kíván segíteni az értékesítési nehézségek leküzdésében.
A Piactér nevet viselő fejlesztés célja egy termékkörre, mennyiségre, földrajzi területre történő
keresési funkcióval rendelkező online felület kialakítása a NAK weboldalán, amely
lehetővé teszi az élelmiszertermelők/előállítók illetve a kereskedők/felvásárlók közötti
közvetlen kapcsolatfelvételt.
Mivel itt vállalkozások közötti üzleti kapcsolat kialakítása a cél, ezért elsősorban olyan
élelmiszertermelők/előállítók jelentkezését várjuk, akik kereskedelmi mennyiségű
termékkel rendelkeznek.
Amennyiben Ön szeretne a programban részt venni, úgy kérjük, további tájékoztatásért hívja
Gádoros Nagyközség Önkormányzatát a 0668/490-001 telefonszámon.
Önkormányzat
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É RTESÍTÉS !
Az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
külső partnerük, a DL Kft. elkezdi az éves elszámoláshoz szükséges mérőóraállások begyűjtését.
Azokat az ügyfeleket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akiknek következő leolvasásának
várható időpontja 2020. április 1. után esedékes.
A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem
végeznek.
Azon ügyfelek részére, akiket telefonon vagy e-mail üzenetben nem érnek el, az éves elszámoló számla becslés
alapján készül.
Megértésüket köszönjük!
Önkormányzat

A JÁNLJA

FEL

ÖN

IS ADÓJA EGY SZÁZALÉKÁT !

Szja beadási határidő: MÁJUS 20
Adó egy százalék - Ön is segíthet!

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány, Gádoros
Név: Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Cím: 5932 Gádoros Béke Tér 6
Adószám:
18383719-1-04
Gádorosi Ifjúságért Alapítvány, Gádoros
Név: A Gádorosi Ifjúságért Alapítvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth U. 42
Adószám:
18373569-1-04

Gádorosi Kézilabda Klub, Gádoros
Név: Gádorosi Kézilabda Klub
Cím: 5932 Gádoros Iskola U. 4
Adószám:
18380297-1-04
Tehetséges Gádorosi Tanulókért Alapitvány, Gádoros
Név: Tehetséges Gádorosi Tanulókért Alapitvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth U. 16
Adószám:
18376270-1-04
Gádorosi Idösekért Alapitvány, Gádoros
Név: Gádorosi Idösekért Alapitvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth Utca 16.
Adószám:
19060789-1-04
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ÚJ

FÓLIÁBAN A

V IHARSARKI C HILI
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ÚJ

FÓLIÁBAN A

V IHARSARKI C HILI ( FOLYTATÁS )
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H ÚSVÉTI

MÉZES NYUSZIK

V IKITŐL
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H ÚSVÉTI

MÉZES NYUSZIK

V IKITŐL ( FOLYTATÁS )
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S IKERSZTORI G ÁDOROSRÓL
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S IKERSZTORI G ÁDOROSRÓL ( FOLYTATÁS )
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K ÉT

FRONTON KELL HELYT ÁLLNIA A

F IRST F ARMSNAK
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K ÉT

FRONTON KELL HELYT ÁLLNIA A

F IRST F ARMSNAK

( FOLYTATÁS )
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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. május

A NYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:
Tasi Gábor és Tóth Mária
Tóbiás Nándor és Kollár Noémi
Haláleset:
Matuz László (1957.)
Misinszki Istvánné
Farkas Erzsébet Luczia (1928.)
Szilágyi Istvánné
Bacsa Erzsébet (1941.)

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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4- TŐL

Háziorvosi és házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati ellátás újraindítása - azzal a feltétellel,
hogy rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehel beteget fogadni. Az
egészségügyi szolgáltatónak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyeztetett
időpontok megtartására, a várókban töltött idő és személyek számának minimalizálására. A
rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés szükséges, a betegek között legalább 1,5 méter távolságot
kell biztosítani. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell elvégezni, a dolgozók részére vírusölő
hatású kézfertőtlenítőszert, szükség szerint védőeszközöket (védőköpeny, gumikesztyű, szájmaszk)
kell biztosítani. Fogászati ellátás során a dolgozók részére a védőfelszerelés használata kötelező.
Működés:
A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultációhoz kell kötni, telefon,
e-mail, vagy a háziorvos által meghatározott egyéb elektronikai eszközök használatával. A
távkonzultáció eszközeinek igazodni szükséges a lakosság lehetőségeihez. A távkonzultáció
szabályozása terjedjen ki a háziorvos/ápoló elérhetőségének időbeli keretére is. Elsősorban a
korábban szokásos rendelési időhöz igazodva.
A telefonkonzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg találkozásra, mely előjegyzés
szerint történjen, a jogszabály szerinti heti 15 órában. Az előjegyzés fő szabálya óránként maximum
4 beteg vizsgálata.
Járóbeteg szakellátás - ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is újraindítása azzal a feltétellel, hogy rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban
lehet beteget fogadni. Az egészségügyi szolgáltatónak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell
fordítaniuk az egyeztetett időpontok megtartására, a várókban töltött idő és személyek számának
minimalizálására. A szakrendelőbe belépéskor hőmérsékletmérés szükséges, a betegek között
legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell elvégezni,
a dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert, szükség szerint védőeszközöket
(védőköpeny, gumikesztyű, szájmaszk) kell biztosítani.
Fogászati ellátás során a dolgozók részére a védőfelszerelés használata kötelező.
Fel kell hívni a beteg figyelmét, hogy a bejelentkezés után, ha a szakrendelésen nem jelenik meg
időben, új időpont kérésére kötelezett, mert szigorú betegfogadási rend áll fenn.
Intézményi vizsgálat esetén a járványügyi szempontokat figyelembe kell venni és alkalmazni:
- A pontos előjegyzés idejének betartásával elkerülhető a felesleges kontaminálódás az
egészségügyi intézményben. Óránként maximum 4 beteg előjegyzése javasolt, az adott
szakterületen szükséges vizsgálati idő függvényében. Csak olyan szakrendelés működhet, ahol
előjegyzés alapján fogadják a betegeket.
- A beteg épületbe való belépésekor kötelező a pre-triage ahol megtörténik a beteg lázmérése,
higiénés kézfertőtlenítése, a járványügyi kérdőív kitöltése, védőmaszkkal történő ellátása.
- A járványügyi szempontból negatív beteget szakrendelésre irányírják abban az esetben, ha a
kapott időpontra érkezik, elkerülve a felesleges várakozást és kontaminációt a várótermekben.
(A betegnek ne kelljen leülnie a váróteremben)
- A kikérdezés során a COVID 19-re gyanúsnak vélt beteget az erre a célra kijelölt és
elkülönített pre-triage szakrendelőben kell ellátni. A pre-triage team tagja értesíti az adott
szakrendelő orvosát, aki az elkülönített szakrendelőben elvégzi a beteg vizsgálatát. A pre-triage
rendelőben valamennyi egyéni védőeszköz (FFP2 maszk, védőszemüveg, arcvédő maszk,
köpeny, gumikesztyű), kéz és felületfertőtlenítő biztosítva van. A pre-trige rendelő
fertőtlenítését és takarításai külön protokollnak megfelelően kell elvégezni.
- A vizsgálatot követően a meghatározott eljárási rend szerint értesíteni kell az illetékeseket.
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