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Nehéz év áll mögöttünk és a következő 
évben sem lesz még olyan az életünk, 
mint a vírushelyzet előtt volt. Sokszor 
mondjuk, de talán bele sem gondolunk 
valódi tartalmába: csak egészség 
legyen, az a fontos! Most meg kellett 
tapasztalnunk, hogy a népi bölcsességek 
nem véletlenül születtek, évszázadok 
tapasztalata rejtőzik bennük. Sajnos, 
városunkban is megbetegedtek 
emberek a koronavírustól, csak 
remélni tudjuk, hogy mindenki 

maradéktalanul felgyógyul.  A leg-
nehezebb megpróbáltatások idején 
el kell gondolkodnunk azon, hogy 
élhetünk-e tovább úgy, mintha mi sem 
történt volna? El kell gondolkoznunk, 
felelősen viselkedtünk, cselekedtünk 
minden esetben és körülmények 
között? Volt-e elég türelmünk, 
empátiánk embertársaink iránt? Közös 
felelősségünk hogy egymást segítve, 
támogatva cselekedjünk, hogy egymást 
és környezetünket védve, jobb életet 

élhessünk. Ne térjünk vissza abba a 
kerékvágásba, amelyet elhagytunk: 
törekedjünk arra, hogy jobbá, szebbé 
tegyük saját és környezetünk életét, 
óvjuk gyermekeink jövőjét!
Kívánom, hogy békességben, 
szeretetben töltsék a karácsonyi 
ünnepeket! Remélem, hogy  
egészségesebb,  boldogabb új esztendő 
vár mindenkire! 

#együttsikerül

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata nevében 

Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Gyomaendrődiek!
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Ismét életbe lépett a rendkívüli jogrend, 
a polgármesterek irányíthatják 
településüket, a képviselő-testületek 
helyett.
Sajnos, a COVID helyzet miatt 
kihirdetett rendkívüli jogrend 
értelmében, ismét rendeleti úton 
döntenek a város életét befolyásoló 
kérdésekről a polgármesterek. A mi 
városunkban pályázatokkal és majd 
a költségvetéssel kapcsolatban lesz 
szükség arra, hogy egyeztessek a 
képviselőkkel. Szeretném is, hogy erre 
szükség legyen, mert bízom abban, 
hogy az év végén még jó híreket 
kapunk bent lévő pályázatokkal 
kapcsolatban. Az év végi feladatoknál 
a költségvetési év lezárása folyik. 
Mind az intézmények, mind a 
hivatal és z önkormányzat betartotta 
az előírásokat, fegyelmezetten 
tartotta a költségvetési kereteket. A 
jövőévi költségvetés előkészítésén 
dolgozunk, a költségvetési koncepciót 
képviselőtársaim is véleményezni 
fogják. A költségvetéssel kapcsolatban 
egyelőre az ismert tények alapján 
dolgozunk, a városi költségvetésünket 
is érzékenyen érintette a gépjárműadó 
elvonása. Nem tudjuk még mi lesz a 
sorsa az iparűzési adónak. Azt már 
tudjuk, hogy az idegenforgalmi adót 
másképp kell majd számolni, és látható 
az is, hogy a vírus nem fog egyik napról a 
másikra eltűnni, jelentősen befolyásolja 
majd a következő évet is. Látszik, 
hogy csökken a rendelkezésünkre 
álló költségvetési keret, tehát át kell 
gondolni és szervezni a kiadásainkat 
is. Személyi kérdésekben is döntenünk 
kell, intézményvezetőknek jár le a 
megbízása, pályázatokat kell kiírnunk. 
A vírushelyzet rámutatott arra is, 
hogy meg kell tanulnunk együtt élni a 
rendkívüli helyzetekkel, szükség van 
rá, hogy az ilyen esetekre kidolgozott 
rendszerünk legyen. A szervezeti és 
működési szabályzatunkba be kell 
építenünk egy olyan eljárásrendet, 
amely lehetővé teszi, hogy távoli, 
biztonságos eléréssel, virtuálisan 
működjön a képviselő-testület. 
Annál is inkább, mert most már 
Gyomaendrődön is érinti a 
közintézmények működését, hogy 
dolgozók is elkapták a koronavírust.
November végén már elég komoly 
számban tapasztalható a vírusfertőzés 
Gyomaendrődön is. Az óvodáinkban 
a dolgozók körében is megjelent a 
betegség, és sajnos, néhányan közülük 
komoly tünetektől is szenvednek. Emiatt 
csoportokat kellett bezárnunk, illetve 

kiscsoportos foglalkozásokra kellett 
átállni. Elképzelhető, hogy további 
korlátozásokat kell bevezetnünk, 
amennyiben a pedagógusok létszáma 
annyira lecsökken, hogy már nem 
tudjuk biztosítani a működést. Most 
kezdődtek a tesztelések a szociális, 
nevelési, oktatási és egészségügyi 
intézményekben. A kormányhivatal 
végezteti a feladatot, önkormányzatunk 
segíti a munkavégzést. Örülünk a 
tesztelésnek, mert sokszor olyanokról 
is kiderül a fertőzöttség, akik nem is 
tudnak róla, mert annyira eltérően, 
vagy nem is jelentkeznek a tünetek. 
Amíg nem rendeződik az országban a 
helyzet, addig kérek mindenkit, hogy 
tartsa be azokat az intézkedéseket, 
amelyeket meghatároznak számunkra.  
Itt elsősorban a maszkviselésre és a 
távolságtartásra hívom fel figyelmüket. 
Ne a kibúvót keressék, hanem a fertőzés 
kialakulásának esélyét csökkentsék! 
Mindenkinek egyformán kötelessége 
vigyázni a környezetében élők, levők 
egészségére is. Felelősen gondolkodva 
és viselkedve együtt kell működni!
Hagyomány, hogy karácsonyhoz 
közeledve csomaggal köszöntik az 
időseket.
Ez nem marad el az idén sem. A 
hetvenkét év feletti, több mint kétezer 
lakos csomagjait hamarosan kezdik 
összeállítani. Decemberben kezdődik 
a kiszállítás, remélem, hogy karácsony 
előtt megérkezik mindenkihez. Kérem, 
hogy legyenek türelmesek, nagy 
munkát jelent a csomagok széthordása, 
amelyet szeretnénk minél kevesebb 
érintkezéssel megoldani. Bízom benne, 
hogy örömöt szerzünk a csomagokkal!
Sokan kifogásolják, hogy a 
hulladékszállítással foglalkozó cég 
nem szállítja el a zöldhulladékot, illetve 
annak csak egy kisebb részét. 
A közszolgáltató DAREH Bázis 
Zrt, rendeletében meghatározta, 
hogy mennyi hulladékot szállít el a 
lakosságtól. Így van a zöldhulladék 
esetében is. A háztartásonkénti 240 
liternyi mennyiség mindig kevésnek 
bizonyul az őszi időszakban, a végén 
az önkormányzatnak a saját költségén 
kell elszállítani az utcán lerakott 
zöldhulladékot. Az E.ON is most 
végezte a gallyazásokat, amely után el 
kell szállítanunk a levágott gallyakat 
is. Nem rendelkezünk korlátlan 
forrásokkal, elegendő személyi 
állománnyal és eszközzel ahhoz, 
hogy az ilyen, idényjellegű munkák 
esetében 1-2 nap alatt végezzünk a 
munkával. Folyamatos a szállítás, de 

a mennyiség alapján több hétig eltart, 
mire mindenhonnan elszállításra 
kerül a lomb- és zöldhulladék. 
Képviselőtársaimmal döntenünk kell 
majd arról, hogy módosítsuk-e az ezzel 
foglalkozó rendeletünket: november és 
december hónapra plusz szállítási napot 
beépítve. Ennek költségeit azonban az 
önkormányzatnak kell vállalnia. 

Megkérdeztük a Polgármestert

GYÁSZHÍR

Farkas Istvánné (Iványi Eszter) 
1938-2020

Életének 82. évében, 2020. október 
9-én elhunyt városunk sokak által 
ismert, tisztelt, szeretett pedagógu-
sa, aki 52 éven át töretlen hivatás-
tudattal végezte a munkáját. 1934. 
október 6-án született Endrődön.  
1957- ben a Szarvasi Állami 
Tanítóképzőben szerzett tanítói dip-
lomát, amellyel a kezében,19 éve-
sen az Endrődi iskolában kezdett el 
tanítani. 1985-ben Kiváló Munkáért 
járó miniszteri kitüntetéssel ismer-
ték el kiemelkedő szakmai munká-
ját. 1990-től 1995. évi nyugdíjazá-
sig a gyomai 2. sz. Általános Iskola 
igazgatóhelyettese, majd megbízott 
igazgatója volt. Nyugdíjazása után 
Budapesten, a családja közelében 
élt, 1996-tól 2009-ig itt, egy alapít-
ványi iskola alsós igazgatóhelyette-
se és munkaközösség vezetőjeként 
hasznosította tapasztalatát, tudását. 
„A pedagógus pályán eltöltött öt-
venkét évem alatt mindig úgy érez-
tem, hogy a sikerélményt biztosító 
tanulásirányítással, sokféle, érdekes 
feladattal, rendszeresen alkalmazott 
fejlesztő értékeléssel, sok dicséret-
tel és biztatással, a tanulók által is 
könnyen felismerhető gyermeksze-
retettel biztosítható a fejlődés min-
den gyermeknek, mert Bródyt idéz-
ve mindannyian mások vagyunk, de 
ahány ember, annyiféle csodálatos 
világ!”    

(Ki kicsoda Gyomaendrődön)
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„Karácsonykor az ember mindig hisz 
egy kissé a csodában, nemcsak te és én, 
hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van az 
ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül 
élni.” Márai Sándor fenti gondolatai 
számomra három szóban csúcsosodnak 
ki: hit, csoda, ünnep.
A karácsonyhoz, a szenteste varázsához 
közeledve őket keressük már az 

adventi várakozás egyre növekvő 
fényében, keressük önmagunkban és a 
körülöttünk kavargó világban, egy-egy 
mosolyban, gesztusban…
Hiszem, hogy ahogy nincs két egyforma 
pillanat, nincs két egyforma ünnep 
sem. A múló idő évről-évre gazdagítja 
emlékeink, tapasztalataink tárházát, 
így minden karácsonnyal valami újjal, 
valami eddig meg nem tapasztalt 

többlettel állunk meg a feldíszített 
fenyők fényében. Az ily módon megélt 
szeretet, reménység és optimizmus 
érzése ölt testet a szilveszteréj időtlen 
csodájában, a továbblépés és a 
visszatekintés kettősségében is.
A mögöttünk gyarapodó karácsonyesték 
és óévek sora önnön munkánk mellett 
az őseink által reánk hagyott örökséget 
is magában rejti, míg a lehetőségekkel 
teli újév esély arra, hogy mi is méltó 
módon adhassuk tovább mindezt. 
Ehhez boldog emberként, boldog és 
sikeres családokként kell helytállnunk.
Szeretném, ha ezt a boldogságot és 
az ehhez szükséges hitet vinnénk hát 
magunkkal 2021-be is, célok, álmok, 
tervek formájában. 
Ehhez kívánok Gyomaendrőd város 
minden lakójának áldott, békés 
karácsonyi ünnepet és sikerekben, 
egészségben gazdag boldog 
újesztendőt!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Tisztelt Ünnepre Készülő Gyomaendrődiek!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 
az önkormányzati kitüntetések 
és elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 
25/2018. (XII. 21.) önkormányzati 
rendeletében (www.gyomaendrod.hu/ 
hu/onkormanyzat i_rendele tek) 
határozta meg az önkormányzati 
kitüntetéseket és elismeréseket, 
melyek az alábbiak:
- Gyomaendrőd Díszpolgára cím
- Gyomaendrődért díj
- Gyomaendrődért Elismerő Oklevél: 
oktatás és nevelés, kultúra és 
művészet, egészségügy, szociális 
munka, gyermek- és családvédelem, 
sport, környezet- és természetvédelem, 
katasztrófa- és rendvédelem, 
közellátás és közszolgáltatás, 
turizmus, közszolgálat.
A díszpolgári cím annak a 
Gyomaendrődhöz kötődő személynek 
adományozható, aki a várossal 
tartós és szoros kapcsolatot ápoló 
szaktekintélyként vagy mecénási 
szerepvállalóként járult hozzá a 
társadalmi, gazdasági, tudományos, 
kulturális élet fejlődéséhez, 
múltunk megőrzéséhez, továbbá 

az egészségügy, az oktatás, 
közművelődés és a sport területén 
kiemelkedő tevékenységet végezve 
és eredményt elérve közmegbecsülést 
szerzett. A díszpolgári cím posztumusz 
is adományozható. 
Gyomaendrődért díj annak 
a személynek, közösségnek 
adományozható, amelyik 
Gyomaendrődön kifejtett évtizedes 
munkásságával, a gazdagság, 
a kutatás, a közigazgatás, a 
szolgáltatás, az egészségügy, 
a tudományok, a közoktatás, a 
környezetvédelem, a turizmus, a 
kultúra és a művészetek területén 
Gyomaendrőd fejlődése érdekében 
kiemelkedő eredményességű, 
maradandó értékű tevékenységet 
végzett, a város értékeinek hazai és 
külhoni megismertetésében, valamint 
kapcsolatainak gazdagításában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. A 
díj posztumusz is adományozható.
A Gyomaendrődért Elismerő 
Oklevél szakterületi elismerés a 
jelzett szakterületeken elért kimagasló 
szakmai érdekek elismeréséért 
adományozható. 

Az önkormányzati kitüntetések és 
elismerések a március 15-ei nemzeti 
ünnep alkalmából adományozhatók.
A kitüntetések adományozására 
a polgármester, a képviselő-
testület tagjai, civil szervezetek 
és a polgárok egyéb közösségei 
tehetnek javaslatot 2021. január 
29. napjáig Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.) postacímre, illetve a  
polgarmester@gyomaendrod.hu 
e-mail fiókra.
A javaslatot csak írásban lehet 
benyújtani és olyan részletes 
indokolással kell ellátni, amelyből 
megismerhető a kitüntetésre 
felterjesztett személy vagy szervezet 
adata, elérhetősége, az ajánlott 
személy vagy szervezet életútja 
tevékenysége, annak jelentősége és a 
városra gyakorolt hatása, valamint 
az ajánló neve, elérhetősége és 
kézjegye.
A beérkezett javaslatok alapján a 
Képviselő-testület a 2021. februári 
ülésen dönt és a kitüntetések 
átadására a 2021. március 15-i ünnepi 
Képviselő-testületi ülés keretében 
kerül sor.

Felhívás Díszpolgári cím, Gyomaendrődért díj valamint 
Gyomaendrődért Elismerő Oklevél adományozásának javaslattételére
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Magyarország Kormánya az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó 
koronavírus-járvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére 

ismét veszélyhelyzetet hirdetett, mely a 
Békés Megyei Önkormányzat működését 
is befolyásolja.
A november elején megjelent 479/2020. 
(XI. 3.) kormányrendelet alapján a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
soron következő munkaülését nem 

tartottuk meg – tudatta 
Zalai Mihály a Békés 
Megyei Önkormányzat 
elnöke. Hozzátette: a 
következő 90 napban 
a közgyűlés nevében 
nekem kell meghozni 
a Békés megyében 
zajló pályázatokhoz, 
és a 2021-27-es 
ciklus előkészítéséhez 
szükséges döntéseket. 
Ahogyan a tavaszi 
időszakban történt, 
most is minden megyei 

képviselőtársammal konzultálni fogok a 
döntések meghozatala előtt, és lehetőség 
szerint csak olyan határozatokat fogok 
hozni, amelyek a megyei közgyűlés 
tagjainak a jóváhagyását élvezik. Az 
így hozott döntéseket a Békés Megyei 
Önkormányzat honlapján hirdetjük ki. 
A közgyűlés és a bizottságok soron 
következő üléseinek várható időpontjáról 
– az egészségügyi veszélyhelyzet 
alakulásának figyelembe vételével – a 
későbbiekben ad tájékoztatást a megyei 
önkormányzat. Az önkormányzat 
hivatalában töretlen a munkavégzés, de 
az ügyfelekkel történő kapcsolattartás 
elsősorban e-mailen, konzultáció esetén 
telefonon zajlik. 
- Természetesen sok más, a mindennapi 
életünket befolyásoló intézkedésekről 
rendelkezik a kormányrendelet, kérek 
minden Békés megyei polgárt ezeknek 
a betartására, hogy megvédhessük 
egymást, különösen idős honfitársainkat 
– mondta a megyei elnök.

 Tájékoztató az elhullott állatok elhelyezéséről

FIGYELEM!

50 kg-ig az elhullott kis állatokat díjmentesen befogadja a lerakó telep.
Munkaidőn kívüli időben kérjük a TÁROLÓEDÉNY 

táblával jelzett edénybe helyezni.  
Nagyobb súlyú állati hulladék beszállítása csak a telep gondnokának 

jelenlétében, a telepen belüli elhelyezéssel történhet.
Az illegális állati hulladék lerakása tilos, 

közigazgatási szabálysértési eljárást von maga után.

Nyitvatartás
Hétköznap: 7:00-15:30-ig

Hétvégén: Ügyelet
Munkaidőn kívül valamint hétvégén ügyeleti 

időben hívható:  
06/20 994-4122
06/70 567-2155

Koronavírus - veszélyhezet
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DR. MACSÁRI JUDIT 
(Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: +36 (66) 282-041
Körzet: 1. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 9:00-13:00
K: 11:00-15:00
Sz: 9:00-13:00
Cs: 9:00-13:00
P: 9:00-13:00
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Kolozsvári Árpád

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Kolozsvári Árpád saját 
rendelési idejében
5500 Gyomaendrőd, 
Szondy György utca 1.

DR. SCHÓBER OTTÓ 
(Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: +36 (66) 386-110
Körzet: 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 11:00-14:00
K: 9:00-12:00
Sz: 9:00-12:00
Cs: 9:00-12:00
P: 9:00-12:00
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Pertikó Attila Gábor

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Petrikó Attila Gábor 
saját rendelési idejében
5502 Gyomae.drőd, Fő út 3.

DR. NAGY ÉVA 
(Kossuth u. 30.) 
Tel: +36 (66) 610-094
Körzet: 3. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 12:00-16:00
K: 8:00-12:00
Sz: 10:00-12:00
Cs: 12:00-16:00
P: 8:00-12:00
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

Elérhetőség:
8:00-16:00 óra között: 
+36 (66) 610-094 és 
+36 (66) 494-0699

DR. KOLOZSVÁRI 
ÁRPÁD (Szondy Gy. u. 1.) 
Tel: +36 (66) 386-416
Körzet: 4. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 9:00-12:00
K: 9:00-12:00
Sz: 9:00-12:00
Cs: 9:00-12:00
P: 9:00-12:00
Sz. ZÁRVA
V: ZÁRVA

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Macsári Judit

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Macsári Judit saját 
rendelési idejében
5500 Gyomaendrőd, 
Dr. Pikó Béla utca 3.

DR. PETRIKÓ ATTILA 
GÁBOR (Fő út 3.) 
Tel: +36 (66) 783-494
Körzet: 5. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 9:00-13:00
K: 9:00-13:00
Sz: 9:00-13:00
Cs: 9:00-13:00
P: 9:00-13:00
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Magyar Hajnalka

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Magyar Hajnalka saját 
rendelési idejében
5502 Gyomae., Fő út 3.

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Schóber Ottó

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Schóber Ottó saját 
rendelési idejében
5500 Gyomaendrőd, 
Dr. Pikó Béla utca 3.

DR. MAGYAR 
HAJNALKA (Fő út 3.) 
Tel: +36 (66) 783-460
Körzet: 7. számú felnőtt 
háziorvosi körzet

H: 8:30-12:30
K: 8:30-12:30
Sz: 8:30-12:30
Cs: 11:30-15:30
P: 8:30-12:30
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

Helyettesítő orvos neve:
Dr. Petrikó Attila Gábor

Helyettesítés rendelési 
ideje, helye:
Dr. Petrikó Attila Gábor 
saját rendelési idejében
5502 Gyomae., Fő út 3.

DR. KEREKES ATTILA 
(Fő út 3.) 
Tel: +36 (66) 283-566
Körzet: 1. számú fogorvosi 
körzet (ENDRŐD –  
Dr. Török Anna egykori 
körzete)

H: ZÁRVA
K: 8:00-12:00 
Sz: 15:00-18:00
Cs: 12:00-20:00
P: ZÁRVA

DR. KEREKES ATTILA 
(Kossuth L. út 30.) 
Tel: +36-30-958-8116, 
+36 (66) 784-739
Körzet: 2. számú fogorvosi 
körzet 
H: 14:00-20:00
K: ZÁRVA
Sz: 14:00-20:00
Cs: ZÁRVA
P: 13:00-16:00

DR. PAP PÉTER 
SÁNDOR (Kossuth út 30.) 
Tel: +36 (66) 386-532 
Körzet: 3. számú fogorvosi 
körzet
H: 8:00-17:00 
K: 8:00-14:00 
Sz: 8:00-17:00 
Cs: 8:00-14:00
P: ZÁRVA

DIADEM 
GYÓGYSZERTÁR 
(Fő út 210.) Tel: 66/386-220
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00

ÜGYELET:
December 18-
december 24.
H-P: 17:00-21:00 óráig 
Sz: 16:00-21:00 óráig 
Vasárnap és ünnepnap: 
9:00-11:00 és 16:00-21:00

ARANYSAS PATIKA 
(Hősök útja 65/1.) 
Tel: 66/386-471
H: 8.00-18.00
K: 8.00-18.00
Sz: 8.00-18.00
Cs: 8.00-18.00
P: 8.00-18.00
Sz: 8.00-12.00
V: ZÁRVA

ÜGYELET 3 
HETENKÉNT:
December 25-december 
31.
H-P: 18:00-21:00
Sz: 16:00-21:00
Vasárnap és ünnepnap: 
9:00-11:00 és 16:00-21:00

ENDRŐD PATIKA 
(Hősök tere 12.) Tel: 
66/386-150
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00
Sz: ZÁRVA
V: ZÁRVA

ÜGYELET:
December 11-
december 17.
Január 1-január 7.
Hétköznapokon: 17:00-
21:00 óráig 
Szombat: 16:00-21:00 óráig 
Vasárnap és ünnepnapokon: 
9:00-11:00 és 16:00-21:00

DR. VARGA GÉZA 
gyermekorvos, 
Gyomaendrőd (Hídfő u. 1.) 
Tel: +36 (66) 386-268
Körzet: 1. számú gyermek 
háziorvosi körzet
H: 8:00-12:00
K: 8:00-12:00
Sz: 8:00-12:00
Cs: 10:00-12:00
P: 8:00-12:00

Az orvosi ügyelet 
(Fő út 3.) telefonszáma: 
66/386-520

Rendelési- és 
nyitvatartási idők
Háziorvosok 
rendelési ideje



HÍRMONDÓ6
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A Gyomaendrődi Kis Bálint 
általános Iskola 7. a osztályos 
tanulói, az idei Bolyai Anyanyelvi 
csapatverseny versenyfeladatait nem 
a megszokott módon írták, hanem 
online oldották meg 2020. november 
6-án, délután. Nagy izgalommal és 
szorgalmasan készültek a gyerekek 
már szeptember óta, folyamatosan 
töltötték a feladatlapokat. Az 
anyanyelvi kérdések igen nehezek 
voltak: irodalom, helyesírás, 
nyelvtan, nyelvhelyesség, történelem 

témaköröket érintettek. Fontos az 
olvasottság és a tananyagon kívüli 
tudásra is szükség van a csavaros 
kérdések megoldásában. A csapat 
megyei első helyen végzett immáron 
második alkalommal, ezért jogosultak 
az országos megmérettetésre! A 
Bolyai Lurkóknak nincs idejük 
a pihenésre, mert 16 nap múlva 
az országos versenyfeladatokkal 
birkóznak meg! Felkészítőjük, 
magyartanáruk: Hunya Jolán.

Ismét megyei első helyezett a 7. a osztály Bolyai Lurkói

2020. november 06-án három tanuló 
Simonyi Imre Emlékversenyen vett 
részt Gyulán, ahol Simonyi Imre-
verseket mondtak. A zsűri Kiszely 
Kitti és Vaszkán Milán szavalatát 
dobogós, harmadik helyezetnek 
értékelte. Varsányi Misell oklevelet 
kapott. Mindhárman a 7. a osztályba 
járnak, felkészítőjük: Hunya Jolán 
tanárnő.

Simonyi Imre 
Emlékverseny

Fekécs Gyula iskolánk 7.a osztályos 
tanulója, a judo sport elhivatottja, 
ismét nagy mérföldkőhöz jutott 
október 31-én, amikor a Győrben 
megrendezésre kerülő Országos 
Judo Bajnokságon a serdülő B 
korcsoportban 26 versenyző közül 
megszerezte a 3. helyet. November 
7-én Egerben vett részt a versenyző 
a korosztály Országos Bajnokságán, 
ahol a 25 indulóból a pontszerző 
7. helyen végzett. A Gyomai Judo 
Klub versenyzőjét Katona Ákos edző 
készítette fel a versenyekre.

Judo sikerek

Gyomaendrőd Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának támogatásával 
intézményünk német nemzetiségi 
osztályos tanulói körében már 9. 
éve elevenítjük fel a Márton napi 
hagyományokat. Az idén ezt szűkebb 
keretek között tettük meg: sajnos a 
lampionos felvonulást nem tarthattuk 
meg. Pedig mennyire vártuk már a kora 
esti lampionos sétát! Az iskolában ezen 
a héten tanítási órákon elevenítettük 
fel a Márton naphoz kapcsolódó 
hagyományainkat. Megismertük Szent 
Márton történetét és a lampionos 
felvonuláskor énekelt dalokat. A 
Térségi Gondozási Központ jóvoltából 
a szűkebb körű megemlékezés ellenére 
sem maradt el a Márton napi libazsíros 
kenyér, a lilahagyma és a forró tea. Az 
osztályok kézműves foglalkozásokon 
az ünnephez kapcsolódó alkotásokat 
készítettek. A hagyományos 
rajzversenyre a diákok örömmel 
készítették el Márton napi rajzaikat, 
alkotásaikat. A legszebb, legötletesebb 
alkotásokat a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat díjazta. 

A felső tagozatos kategóriában a 
következő eredmények születtek: 
I. hely: Weigert Virág (5.a) 
II. hely: Kézi Zoltán (5.a)
III. hely: Velő Boglárka (6.a) és Uhrin 
Szonja (6.b)
Különdíjban részesült: Furka 
Rebeka (5.a)
Márton Napi Rajzpályázat 
helyezettjei az alsó tagozaton:
1 évfolyam:
I. hely: Furka Lajos 1.a osztály
II. hely: Tóth Márton 1.a osztály
III. hely: Pintér Zolna 1.b osztály
2 évfolyam
I. hely: Pintér Száva 2. b osztály
II. hely: Oláh Olivér 2.a osztály
III. hely: Nagy Ákos 2.a osztály
1-2. évfolyam, különdíj: Szöllősi 
Lilla 1.b osztály
3. évfolyam
I. hely: Hegedűs Janka 3. b osztály
II. hely: Boruzs Evelin 3.b osztály
III. hely: Rácz Eleni 3. a osztály
4. évfolyam
I. hely: Csernyeczki Balázs 4.a osztály
II. hely: Földvári Orsolya 4.a osztály
III. hely: Szilágyi Zsófia 4.b osztály
3-4. évfolyam különdíj: 
Kun Huba 3. a osztály

Az idén is megünnepeltük a Márton-napot
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November 2-án ismét a szakmákról 
szólt minden óra alsósoknál 
és felsősöknél egyaránt. A 
pályaorientációs nap keretében 
keresett és régi, elfeledett szakmákat 
idéztünk meg. A kisdiákok játékos 
feladatok, fejtörők megoldásával 
igazi „szakmaritkaságokkal” 
ismerkedhettek meg. A nagyobbak 
már nem csak a játékokra fókuszáltak. 
Betekintést nyertek pályaválasztási 
netes oldalakra, feltérképezték azok 
kínálatát. Az egyes szakmák előnyeit, 
hátrányait, elvárásait is áttekintették, 
de saját erősségeiket, gyengeségeiket 
is összegyűjtötték. Önismereti 
és kommunikációs játékokkal 
fejleszthették képességeiket, előadás 
keretében bővíthették ismereteiket. A 
változatos feladatokkal a nap gyorsan 
és jó hangulatban telt el.

Pályaorientációs nap

2020 októberében ismét 
intézményünk vendége volt Magyar 
Gábor pszichológus, testnevelő 
a Magyar Mozgáskotta Komplex 
Személyiségfejlesztő Program 
kidolgozója. A két napos szakmai 
műhelymunkán tanítványaink 
közreműködésével elkészítettük 
a Magyar Mozgáskotta program 
alkalmazását bemutató kisfilmeket, 
melyek segítségével gazdagíthatjuk 
az intézményen belüli és az 
intézmények közötti szakmai 
együttműködéseket, a pedagógusok 
közötti tudásmegosztást.
A Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola 2020-tól az Oktatási 

Hivatal Bázisintézménye. November 
5-én az érdeklődő nevelők számára 
intézményünk vezetője, Ágostonné 
Farkas Mária online előadás 
keretében tartott módszertani előadást 
a Mozgáskotta eszközkészletről, a 
gyermekek testi, kognitív, szociális 
képességeit erősítő lehetőségekről, 
a sporteszközökkel végezhető 
gyakorlatok oktatási folyamatba való 
beépítéséről. Az első bázisintézményi 
program szakmai beszélgetéssel 
zárult, melynek során a Pedagógiai 
Oktatási Központ vezetősége is 
elismeréssel szólt iskolánk innovatív 
nevelő-oktató tevékenységéről.

Szakmai együttműködések a tanulók eredményességének javításáért

2020. február 12-én a 
mezőberényi Orlai Petrics 
Soma Művelődési Központ 
könyvtárában rendezték meg 
a Kazinczyról elnevezett 
szépolvasó versenyt. 
Iskolánkból Molnár Tímea, 
akkor 7. c osztályos tanuló 
első helyezést ért el a területi 
versenyen, felkészítője: 
Tóthné Kele Ágnes. A „Szép 
magyar beszéd” versenyt 
meghirdető Kazinczy-
díj Alapítvány a területi 
versenyről a regionális 
döntőbe jutott versenyzőit 
bronz Kazinczy-jelvénnyel 
és oklevéllel jutalmazta. 
Iskolánkból Molnár Tímea  
8. c osztályos tanuló részesült 
ebben az elismerésben.

„Szép magyar beszéd” verseny

A Semmelweis Egyetem immáron 
6. alkalommal hirdeti meg 
középiskolásoknak szóló versenyét, 
melyet orvostanhallgatók szerveznek 
azzal a céllal, hogy egészségtudatos 
szemléletet alakítsanak ki a diákokban. 
A verseny 3 online fordulóból és egy 
Budapesten megrendezett döntőből 
áll, ahová a legjobb 36 csapat juthat 
tovább. Iskolánk 2 öt fős csapatot 
indított, egyet a 11. és egyet a 12. 
évfolyamból. A diákok már az előző 

tanévben is részt vettek a versenyen, 
ahol az online fordulók feladatait 
oldották meg, összesített pontszámuk 
alapján a döntőbe viszont már nem 
sikerült bejutniuk. A csapatok főként 
a biológiát emelt szinten tanulókból 
álltak össze, akik közül többen is az 
ország valamelyik orvosi egyetemén 
tervezik továbbtanulásukat. A 
versenyre kiadott témák rengeteg 
hasznos ismerettel gazdagítják a 
tanulókat. Ezek nemcsak az érettségire 

való felkészülésben segítenek, hanem 
a mindennapokban is hasznosak 
lesznek. Néhány a témák közül: 
daganatos elváltozások megelőzése és 
felismerése, keringési rendszert érintő 
problémák, evészavarok és divatdiéták, 
dohányzásprevenció.

VI. Semmelweis Egészségverseny

Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység
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Több éves hagyomány, hogy 
városunk Új temetőjében diákjaink 
közreműködésével rendbe tesszük, 
kitisztítjuk a Kner család sírjait. 
Idén októberben gyönyörű időben 
végezhettük el ezt a nemes feladatot. 
Varsányi Gyula tanár úr segítségére 
voltak Bíró Kiara, Knap Mária Sarolta, 
Zalai László, Zalai Márton.

A Kner sírok gondozása

Előrehozott érettségi vizsgák informatikából és angol nyelvből
Iskolánk büszke arra, hogy a nálunk 
végzett diákok a gimnáziumi éveik 
alatt középfokú nyelvvizsgát tesznek 
angol vagy német nyelvből, vagy 
az azzal egyenértékű emelt szintű 
érettségi vizsgára készülnek fel. 
Gimnáziumunk a második idegen 
nyelvből is magas fokú képzést 
nyújt, így alapozva meg még egy 
idegen nyelvből a későbbi vizsga 

lehetőségét. Végzős osztályainkból 
angol nyelvből 2020. márciusában 
tanulmányi időt rövidítő osztályozó 
vizsgát tett 5 tanulónk, akik a 
május-júniusi érettségi időszakban 
előrehozott érettségi vizsgát szerettek 
volna tenni angol nyelvből közép- ill. 
emelt szinten. Tavasszal diákjaink 
a különleges jogrend miatt nem 
tudtak érettségizni. A jogszabályi 

változásoknak köszönhetően 
azonban az őszi, október-novemberi 
időszakban részt vehettek a vizsgákon, 
ahol angol nyelvből és informatikából 
mérettették meg magukat. Minden 
diákunk kiemelkedően magas 
pontszámmal teljesített az írásbeli 
feladatokból, így várhatóan a szóbeli 
szereplés sem okoz gondot. Büszkék 
vagyunk rájuk.

Iskolánkban évek óta hagyomány, 
hogy a biológiából érettségire készülők 
megmérettetik magukat a tantárgyi 
OKTV versenyen is. Ez jó lehetőséget 
kínál arra, hogy az adott témakörökben 
jobban elmélyítsék ismereteiket, 
valamint segít az emelt szintű 
érettségire való felkészülésben is. A 
verseny időtartama 4 óra, mely alatt 
változatos feladatokat kell megoldaniuk 
az általuk választott három témakörből. 
A verseny 3 fordulós: egy helyi,  

egy megyei és egy országos döntőből 
áll. A döntőben elért jó helyezés felvételi 
pontokat jelenthet a diákoknak. Ebben 
a tanévben a 12.A osztály 5 tanulója 
indult el a versenyen.

Fedezzük fel…! 
online verseny

A Békés-Csongrád Megyei Német 
Iskolaegyesület idén is megszervezte 
a „Fedezzük fel … !” elnevezésű 
vetélkedőjét, ahol most Békés várost 
„kutatták fel” a gyerekek a németek 
nyomában egy online verseny 
keretében. Iskolánk egy általános 
iskolai és egy középiskolás csapattal 
nevezett, a diákok nagyon élvezték a 
vetélkedőt így ebben a formában is. Az 
eredményhirdetésre november végén, 
a lapzárta után kerül sor, mi bízunk az 
eredményes szereplésben.

Rendhagyó nyílt nap a gimnáziumban
A gimnázium az idei tanévben 
rendhagyó módon készült a beiskolázási 
nyílt napjára. Az iskolai életünkbe az 
általános közegészségügyi helyzet 
alakulása miatt már tanévkezdéskor 
bevezettük a biztonsági intézkedéseket, 
például a jelentősebb csoportosulással 
járó rendezvények többsége elmaradt. 
A szabad ég alatt tartott fecskeavatónk 
és a nyílt napi bemutató órák kivételt 
jelentettek, ám utóbbi eseményt zárt 
kapuk mögött tartottuk az eredetileg 
tervezett november 18-a helyett már 
november elején. Az iskola tanárai és 
diákjai az őszi szünetet követő napokra 
készen álltak arra, hogy kamera rögzítse 
számos tantárgyi foglalkozásunkat, 
melyből elkészült az intézményt 
bemutató iskolafilm. A video, mely 
az iskola honlapján látható, igyekszik 
visszaadni mottónkat: „Értékek és 
élmények a mindennapokban.” Tóth 

Ferenc intézményvezető a tervezés 
szakaszában arra kérte iskolánk 
nevelőtestületét, válasszanak ki 
egy részt az általuk tanított tárgyak 
tananyagából és tartsák meg oly 
módon az órájukat, hogy azok 
egyszerre mutassák be a tanítás-
tanulás folyamatát, az együtt végzett 
munka örömét és eredményességét, 
hogy milyen egyszerű dolog motiválni 
tanulóinkat, valamint, hogy a barátságos 
légkör, a családias hangulat, a jókedv 
mennyire jellemzője iskolánknak. A 
gimnazisták együttműködési készségét 
jól mutatja, hogy a pedagógus gyakran 
háttérben maradva irányít a tanítási óra 
mégis halad. A filmben a következő 
tanulóink vezetik végig „virtuálisan” 
az érdeklődőket iskolánkban: Gecsei 
Lilla, 12.A osztályos kitűnő tanulónk, 
Munkácsi Lili, 12.B osztályos szintén 
kitűnő diákunk, valamint Werle 

Zorka 12.B osztályos tanulónk, 
aki a kézilabda eredményeivel vált 
iskolánk büszkeségévé. Mindhárman 
segítségünkre vannak a beiskolázásban, 
számtalan rendezvényen képviselik az 
intézményt, tanulmányi versenyeken 
elért szép eredményeikkel emelkednek 
ki. A kedves érdeklődők, itt tekinthetik 
meg az iskolafilmet, továbbá a 
gimnázium beiskolázási szóróanyagát: 
www.szentgellert.hu

Biológia OKTV
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nekem Szülőhazám: helyi hagyomáNyőrzéS a 
határ győző VároSi köNyVtárbaN

A Határ Győző Városi Könyvtár a toP-7.1.1-16-h-eSza kódszámú felhívás keretében megvalósuló toP-
7.1.1-16-h-eSza-2019-00565 azonosító számú ”Nekem szülőhazám: helyi hagyományőrzés a határ 
győző Városi könyvtárban című pályázat a Széchenyi 2020 program keretében 100 %-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt célja: A helytörténeti értékek tudatosítása, figyelemfelkeltés, értékközvetítés. A 16 alkalommal 
megvalósuló rendezvények várható eredménye: a hagyományok átörökítése és ápolása; a kulturális élet 
fejlődése, az egyén boldogulásának életminőségének javítása; identitás erősítése és a kultúra bázisán 
szerezhető ismeretek növelése.
Projekt összköltségvetése: 3,06 millió Ft. 
a projekt befejezésének dátuma: 2021. 08. 31. 
a projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

további információ kérhető:
Határ Győző Városi Könyvtár
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Telefon: +36 (66) 218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Újabb sikerek az Országos Bajnokságon
Véget ért a judosportban az országos 
bajnokság versenysorozata. November 
7-én Egerben került megrendezésre 
a Diák A és Diák B, 14-én pedig 
Győrben a Diák C korosztályos 
verseny. A Gyomaendrődi Judo Klub 
versenyzői mindhárom korcsoportban 
kiváló, pontszerző helyet értek el. 
Diák A korosztályban Fekécs Gyula 
(-54 kg) a legnépesebb mezőnyben, 
25 indulóból a 7. helyen végzett. 
Diák B korosztályban Botos Lujza  
(-44 kg) a tavalyi sikerét megismételve 
megszerezte az 1. helyet. Ismét Magyar 
Bajnok lett. 

Diák C korosztályban Félix Patrik  
(-36 kg) a dobogó 2. helyén végzett.
Összesítve az országos bajnokság 
eredményeit:
Botos Lujza – Diák B 1. hely
Félix Patrik –  Diák C 2. hely
Fekécs Gyula – Serdülő B 3. hely és 
Diák A 7. hely
Beinschróth Balázs – Junior B 5. hely 
és Ifjúsági B 7. hely

Gratulálunk minden versenyzőnek 
és Katona Ákos edzőnek az elért 
eredményekhez!

(Gyomaendrődi Judo Klub)

HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!

Ha nem kapta meg a lapot, 
jelezze a szerkesztőség felé. 

Elérhetőség: 66/218-370
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük! 

* F E L H Í V Á S * 

 
     JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA ! 

 
Az Élet Másokért Egyesület 

megrendezi a 

XXIIXX.. „„SSEEGGÍÍTTSSÜÜNNKK AA RRÁÁSSZZOORRUULLÓÓ GGYYEERRMMEEKKEEKKEENN!!””   
jótékony célú adakozását  

2020. december 19-én (szombat) 1400 órakor az 

Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.) 
 

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő rászoruló családot, szeretnénk ebben az 
esztendőben megajándékozni a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően. 

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, édességet, írószert, játékokat, könyveket, 
és mindent, ami egy gyermek számára örömet jelenthet. 

                            Fővédnök:           Zalai Mihály  a Békés megye Közgyűlés elnöke 

                              Védnök:              Toldi Balázs   Gyomaendrőd polgármestere                            

                                                         

     Amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel az ünnepségre nem kerülhet sor, az           
ajándékcsomagokat személyesen juttatjuk el a családokhoz.                   

 

  FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK: 

Vaszkó Sándorné 

 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep (volt OTP melletti könyvelőirodán) 

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVETKEZŐ CÍMEN TEHETI MEG: 
 

Számlaszámunk: 

Élet Másokért Egyesület 

OTP 11733120-26654348

            

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

Hirdetésfelvétel a Gyomaendrődi Hírmondóba

Telefonon: 66/218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Méret díj ÁFÁ-val
19 x 25,5 cm 40.000,-
19 x 12 cm, vagy 12 x 19 cm 20.000,-
9 x 12 cm 10.000,-
6 x 9 cm, vagy 9 x 6 cm 6.500,-
6 x 4,5 cm, vagy 4,5 x 6 cm 4.500,-
~4,5  x ~3,5 cm-es 2.000,-

Ünnepi kommunális (vegyes) hulladékszállítási rend
Gyomaendrődön

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja 
Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az Új évi ünnepre való tekintettel a 
kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontjai Gyomaendrődön, az 
alábbiak szerint változnak:

- Az V. körzetben december 24-én, csütörtöki gyűjtési napon lesz 
elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék, december 25., pénteki
gyűjtési nap helyett.

- A VI. körzetben december 28-án, hétfői gyűjtési napon szállítják el a 
cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot, december 25., 
pénteki gyűjtési nap helyett.

- Az V. körzetben december 31-én, csütörtöki gyűjtési napon lesz a 
kommunális (vegyes) hulladék ürítése, 2021. január 1., pénteki gyűjtési 
nap helyett. 

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő 
állapotban az ingatlan elé kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a 
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.



HÍRMONDÓ 11

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadás és szerkesztés Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525 
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1
Felelős vezető: Varga Mihály. Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2021-ben  jelenik meg.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közleménye
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban a koronavírus 
járvánnyal összefüggésben járványügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként a személyes ügyfélfogadást 
2020. november 11. napjától visszavonásig korlátozzuk.

Kérjük Ügyfeleinket, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában az 
alábbiak szerint intézzék:
Kérelmeiket a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) elérhető nyomtatványokon, postai úton az 5500 
Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre vagy elektronikus úton az alábbi e-mail címek valamelyikére küldjék meg:

•	 Gyomaendrőd Város Polgármesterének: polgarmester@gyomaendrod.hu
•	 Gyomaendrőd Város Jegyzőjének: jegyzo@gyomaendrod.hu
•	 Szociális és hatósági ügyekben: kozigazgatas@gyomaendrod.hu
•	 Adóügyekben: ado@gyomaendrod.hu

SzaKorvoSi rendelőinTézeT TájéKozTaTója
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy intézményünk 2020.december 21-től 2021.január 3-ig zárva tart. 

Ezen időszakban a betegek ellátását a Szarvasi Szakorvosi Kft. végzi.  
Címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 11. Telefonszáma: 06-66/514-300
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