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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:
NOVEMBER
Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."

MINDENSZENTEK - HALOTTAK NAPJA
A IV. században mindenszentek ünnepét a pünkösd
utáni első vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény
egyház ma is ekkor tartja. A kezdetben az összes
keresztény vértanúra, később "minden tökéletes igazra"
emlékező ünnep a VIII. században tevődött át november
1-jére, egy kelta ünnep időpontjára. Jámbor Lajos frank
császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már
hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettől kezdve a
mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe
teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát
gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök
világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása
szerint a "temetők nagy keresztjénél" ma is elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új
síremlékeket.
Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család
halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek.
Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán
kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is
terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak,
hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a
napon választották meg a bírót, fogadták fel a
cselédeket. Mindenszentek Magyarországon 2000 óta,
ötven év után ismét munkaszüneti nap.
A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik az
angolszász eredetű halloween is, ennek elnevezése az
angol All Hallows Eve kifejezésből származik, amely
magyarul annyit tesz: mindenszentek éjszakája. Ez a

kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája.
A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű:
Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be
emléknapként a Cluny apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a bencés renden kívül is
megülték, és a XIV. század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette.
A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik Isten
kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és
büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt meg
kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött
szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A
halottak napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.
E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt
szeretteink emlékére. A szokáshoz kapcsolódó némely
népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a
világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra
visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni
ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak
lakhelyükben. A bukovinai magyarok - ahogy más
kultúrákban is szokásos - még ennivalót is vittek a
temetőbe.
Forrás: www.mult-kor.hu
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
M. LEGRAND:
AZ IDŐSEK TISZTELETE
Amig fiatal vagy
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

Ez évben immár harmadik alkalommal invitálta műsoros délutánra
Gádoros nyugdíjasait a Gádorosi Idősekért Alapítvány az Idősek
Világnapja alkalmából. A műsoros délutánra október 26-án
csütörtökön du. 2 órától került sor a Tóthasszony féle közösségi
házban. A rendezvényen Bencsik Sándorné, az Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte a szép számban megjelent
időseket. A köszöntőt a Gondozási Központ Népdalköre követte,
amelynek tagjai - Hegedűs Lajosné, Vida Mihályné, Ruzsinszki
Józsefné, Pörneki Sándorné - elénekelték a Nyugdíjas Himnuszt.
A megható énekszám után Kabai Alex előadóművész következett,
aki színvonalas műsorával igen jó hangulatot teremtett.
Repertoárjában nem csak mai és régebbi slágerek szerepeltek,
énekelt népdalt és nótát is. Ő egyébként a Kabai zenész dinasztia
fiatal tehetsége, hét éve a fővárosban él, legutóbb Ludas Matyi
szerepét játszotta a Fővárosi Nagycirkuszban, de szerepelt a Dal
2016 legjobb harminc előadója között is.
Kabai Alex műsorát követően a jelenlévőknek alkalmuk nyílt szerény megvendégelés mellett - kötetlen beszélgetésre,
szórakozásra. A jó hangulathoz a zenét Laszli Attila, Laszli János
és Kabai Lajos szolgáltatta.
A Gádorosi Idősekért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a
rendezvény megszervezéséhez nyújtott támogatásokat az alábbi
magánszemélyeknek, illetve vállalkozásoknak:
Papp János, Mező-Partner Kft, Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Varga Zsolt vállalkozó, dr. Prozlik László, Gyurics
Miklósné, Szatmári Sándorné, Fejes Bt- Fejes Gábor, Bencsik
Sándorné.
Megköszöni továbbá a kuratórium az önkéntes segítők áldozatkész
munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
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KÖZSÉGI MIKULÁS ÜNNEPSÉG!
SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN
GYERMEKET
2017. DECEMBER 02-ÁN
SZOMBATON
13 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT
A TÓT ASSZONY-FÉLE
KÖZÖSSÉGI HÁZBA,
A KÖZSÉGI MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE:
PROGRAM:
GYERMEKELŐADÁS, ARCFESTÉS,
SZÍNEZŐK,
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS MINDENKI
KEDVÉRE.
TALÁLKOZÁS A MIKULÁSSAL!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

HÍRDETMÉNY
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján
Gádoros Nagyközség Önkormányzata eb rendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
Gádoros nagyközség területén 2017. október 15-től
december 15-ig terjedő időszakban Gádoros
nagyközség közigazgatási területén tartott ebek
vonatkozásában eb összeírást végez.
Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy
adatlapot ún. „Eb összeíró adatlap” kell kitölteni és
azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az
adatlapok beszerzése az eb tulajdonos/eb tartó
kötelessége, melyek folyamatosan beszerezhetők a
Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál
(Gádoros, Kossuth u. 16. szám alatt) az
ügyfélszolgálati pultnál, vagy letölthetőek az
önkormányzat honlapjáról (www.gadoros.hu).
Az eb összeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi
módokon lehet benyújtani:
postai úton az 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. címre
kapcsolattartó: Vecseri Evelin 68/490-001
személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
pultjánál
elektronikusan a gadoros@gadoros.hu elektronikus

levélcímre
Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje:
2017. december 20. 16 óra
Felhívom továbbá az eb tulajdonosok figyelmét az
alábbiakra:
Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is
kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a
benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai az illetékes
állatorvosok bevonásával ellenőrizni fogják.
Az eb összeírás elmulasztása esetén a bírság
alapösszege 15.000 Ft, melyet az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
mellékleteiben foglalt szorzókkal – a jogsértés
körülményeitől függően - növelt összegben kell
kiszabni.
Köszönöm az együttműködését!
Gádoros, 2017. 10. 05.
Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző
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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
8-11
15-16
Kedd
8-11
15-16
Szerda
8-11
Csütörtök
8-11
15-16
tanácsadás:
13-15
Péntek
8-11
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
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A NYAKÖNYVI HÍREK

K ÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Házasságkötés:
Adamik Zoltán Tibor
és Imre Mónika

Maronka Lajos, polgármester:
30/468-6889
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

Születés:
Gera József és Muntyán Adrienn
leánya Csenge

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"

F OGORVOSI RENDELÉS
Dr. Hajdu Ilona
Fog és szájbetegségek szakorvosa
Hétfő: 8.00 – 13.00
Kedd: 14.30 – 19.30
Péntek: páros hét: 8.00 – 13.00
páratlan hét: 14.30 - 19.30
Tel.:68/490-015; 70/632-3231

Dr. Tímár Péter
állatorvos
Tel.: +36/30 358-3495
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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