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Új eszközök a mentőknek

Várakozáson felül alakult a tavaly novemberi Egészségnap
gyűjtése – 120 ezer forint gyűlt össze az orosházi mentőknek.
A szervezők alig hittek a szemüknek az összeg láttán, a mentők
pedig hálás szívvel köszönték tavaly ősszel is, és idén februárban is, amikor az adományból kézzelfogható eszközök lettek.
Az Egészségnap szervezői, Zatykóné Kecskeméti Erika,
Seresné Szabó Ildikó és Gombkötő
Réka jelképesen átadták azokat
a mentéstechnikai eszközöket,
melyeket a csorvásiak adományaiból vásárolhattak meg az
orosházi mentők. Az eszközöket Kovács Tibor mentőállomás-vezető és Köteles János
mentőápoló vette át február
18-án a védőnői szolgálat épületében.
– A végtagrögzítését segítő
eszköz nagyban megkönnyíti a
helyszínen történő sürgősségi
ellátást – tudtuk meg Kovács
Tibortól. Az orosházi mentőállomás vezetője elmondta, a

végtagrögzítő sín praktikus,
hiszen kis helyet foglal, gyorsan
és könnyen formálható, ellenáll
a víznek és a hőnek, tisztítható,
kiválóan alkalmas például felső
végtag rögzítésére felnőtteknél,
vagy alsó végtag rögzítésére
gyermek sérülteknél.
– Köszönjük a szervezőknek
azt, hogy ránk gondoltak és köszönjük a csorvásiaknak, hogy
ilyen jelentős összeggel járultak hozzá eszközállományunk
fejlesztéséhez.
Seresné Szabó Ildikó kiemelte, az összegyűlt 120 ezer forint
jelzi a mentők megbecsültségét
a városban.

Először, de a tervek szerint nem utoljára vett részt
Csorvás a Csíkszentmiklósi
Kolbászfesztiválon.
Az erdélyi magyarlakta település hetedik alkalommal
rendezte meg a fesztivált, ahol
aztán kolbászból volt minden,
még a kerítés is. A kolbászkészítés nagy mesterei az anyaországból és Erdélyből is érkeztek a február 15-ei eseményre.
Összesen 36 csapat nevezett
be, köztük Csorvás és a szomszédos Újkígyós, testvértelepülésként.
Városunkat hatfős delegáció
képviselte Baráth Lajos polgármester vezetésével, és bár dobogóra nem kerültek, tapasztalatot szereztek a gasztronómiai

rendezvénnyel kapcsolatban.
Az elkészített kolbász teljes
mennyiségének kiárulása, valamint a többször visszatérő
vendégek elismerő szava azt
mutatta, hogy nem végeztek
rossz munkát.
A fesztivál programok sorát
is kínálta, fellépett többek között a csorvási Seres Adél is,
nagy sikert aratva szép énekével. Fontos megjegyezni, hogy
a kapcsolatot éppen Adél tehetsége hozta, akit először két
évvel ezelőtt hívtak meg – fellépőként.
A visszatérő énekessel együtt
idén már Csorvás is jelen lehetett, ezzel is élő kapcsolatot
építve az erdélyi magyar közösséggel.

Folytatás a 2. oldalon

Kolbászfesztiválon jártak

www.csorvas.hu

B-j: Gombkötő Réka, Seresné Szabó Ildikó, Kovács Tibor, Köteles János és Zatykóné Kecskeméti Erika

Sárga kukába a szelektívet

Április elsejétől ismét változik a rend: az eddigi zöld
helyett sárga kukába kerülhet a szelektív hulladék, míg
a zöld kukába a zöldhulladék.
A zöldhulladék zsákos gyűjtése megszűnik a következő
hónaptól. Márciusban még a
régi rend szerint is elviszik a
hulladékot, de azt követően
már nem.
A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint sárga színű
szelektív hulladékgyűjtő edénybe gyűjthetjük április elsejétől
az újrahasznosítható hulladékot

(azaz a papír, műanyag és fém
csomagolási hulladékot – az üveget tilos a kukába dobni, gyűjtőhelye a polgármesteri hivatal
udvarán található). A korábban
szelektívként funkcionáló, zöld
színű hulladékgyűjtő edénybe
ezentúl a zöld hulladékot rakhatjuk. Az új, sárga edényzetet
márciusban vehetjük át, mégpedig szerdai napokon, 18-án
és 25-én 9.30 és 17 óra között.
Az átvétel helye a polgármesteri hivatal 7-es irodája. Érvényes
személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását követően,
meghatalmazott esetén írásbeli

meghatalmazás birtokában lehet átvenni az edényeket.
Minden hónap negyedik
csütörtökén ürítik a szelektív
hulladékgyűjtő edényzetet, legközelebb március 26-án, csütörtökön. Ekkor még a zöld kukából
is kiürítik a szelektív hulladékot,
amibe mindjárt másnap bele is
tehetjük a zöldhulladékot, azt
ugyanis március 27-én viszik el.
Áprilisban 23-án lesz szelektív
kuka nap, ekkor már a sárga kukát kell kikészítenünk.
Hulladékszállítással kapcsolatos részletes információk: www.
dareh.hu.
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A család, ahol az élet kezdődik
Idén harmadik alkalommal
került sor a „Családi kör” elnevezésű rendezvényünkre,
ahol a 2019-ben született
gyermekeket, valamint a
2019-ben házasságot kötött
párokat és a védőnőket köszöntöttük.
Sajnos jelentős számmal
csökkent a babaszületések
száma a 2018-as évhez képest,
mert abban az évben 41 újszülött érkezett közénk, míg a
tavalyi évben 26 babával gyarapodott a város lakossága.
A házasságkötések száma viszont emelkedett a 2018-as évhez képest, mert akkor csak 29
pár kötött házasságot, míg az
elmúlt évben 33 pár fogadott
hűséget egymásnak.
Csorvás Város Önkormányzata nevében a város jegyzője, dr. Kerekesné dr. Mracskó
Gyöngyi, valamint Vereskáné
Salla Valéria alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.
– A család az, ahol az élet kezdődik és a szeretet soha nem
ér véget – fogalmazott ünnepi

A Laurinyecz családot is köszöntötték
beszédében Vereskáné Salla
Valéria. – Az évek során a házaspárok szülővé válnak. Szülőnek lenni nem könnyű dolog,
de annál szebb és boldogabb
érzés, mikor gyermekeink a
szeretetünket viszonozzák. A
család mindannyiunk életének
meghatározója, építő köve,
mely generációkon keresztül

Tisztújítás

B-j: Hegedűs Roland, Hodálik Pál, Baráth Lajos, Völgyi Sándor
Csorváson tartotta az ország legnagyobb, több mint
1600 tagot számláló önkormányzati érdekérvényesítő
szervezetének, a Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetségének Békés megyei
tagozata tisztújító ülését.
A tanácskozáson Hodálik
Pált, a Békés Megyei Önkormányzat
tanácsnokát
választották tagozatvezetőnek.
Csorvás polgármestere, Baráth
Lajos lett a megyei tagozatvezető-helyettes, küldöttnek választották Hegedűs Rolandot,

Hunya első emberét, valamint
Völgyi Sándort, Kétsoprony
polgármesterét.
Baráth Lajostól megtudtuk,
az újonnan megválasztott tisztségviselőknek fontos szerep
jut a megyei önkormányzatok
érdekéinek érvényesítésében,
a stratégiai és tervezési munkában, valamint a Magyar Falu
Program és Modern Városok
Program mintájára készülő
Magyar Kisvárosok Program
kialakításában. Feladat tehát bőven lesz – fűzte hozzá
Csorvás vezetője.

örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait – mondta
az alpolgármester, aki köszönetet mondott mindazoknak,
akik a csorvási családokért,
gyermekekért dolgoznak.
A város műsorral is kedveskedett a családoknak, fellépett
Csonka Dóra, Gulyás Attila,
Földes Roxána és Mlinár Péter

Fotó: Szente Károly
a Békéscsabai Jókai Színház
művészei, táncosai.

A megjelent párokról, családokról hivatásos fényképész
készített fotókat, amiket haza
is tudtak vinni. Idén sem maradt el a közkedvelt kakaó és a
kalács.
Neller Tiborné

Jelnyelvi tolmács – májustól

Várhatóan májusra valamennyi kormányablakban és
okmányirodában akadálymentesen intézhetik ügyeiket a
hallássérültek. A Kontakt szolgáltatást 2017-ben vezették
be tesztüzemben, és ma már kilencven kormányablakban
érhető el.
Összesen 350 tabletet szereztek be, ezek beüzemelése után,
április-májusban már minden kormányablakban, illetve okmányirodában igénybe vehető lesz a jelnyelvi szolgáltatás.
A Kontakt szolgáltatás lényege, hogy a regisztrált siket és nagyothalló ügyfelek munkanapokon 8-20 óra között bármikor
jelnyelvi távtolmácsolást vehetnek igénybe egy tablet/számítógép és élő internetkapcsolat segítségével. A legtöbben ügyeik
önálló intézéséhez, munkavállaláshoz használják a kommunikációs akadálymentesítés ezen formáját. Vészhívásra a nap 24
órájában rendelkezésükre áll a szolgáltatás, melynek mostanra
több mint kétezer ügyfele van. A kormányablak által biztosított
eszközökön regisztráció nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás.

Új eszközök a mentőknek

Folytatás az 1. oldalról

Megtudtuk, már szervezik
az idei Egészségnapot. – November 14-ére tűztük ki a
rendezvényt, ezúttal a gyulai
Onkológiai Központ számára,
egy „Belly Board” betegrögzítő berendezés megvásárláshoz
járulhat hozzá minden segíteni

szándékozó. Sajnos a daganatos megbetegedések számos
csorvásit érintenek, ezért
szívügyünknek érezzük ezt a
célkitűzést, reméljük, sokan
mellénk állnak. Csorvás Város
Önkormányzata már megtette,
hiszen csatlakozott alapítványunk adománygyűjtéséhez –
részletezte Kecskeméti Erika.

Távközlési torony –
új helyen
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. még 2016-ban megkereste Csorvás Város Önkormányzatát azzal, hogy Csorvás
területén egy önálló mobil
hang- és adatforgalmi szolgáltatáshoz szükséges tornyos állomást kíván létesíteni.
A torony helyének kijelölését
hosszas egyeztetések előzték
meg, végül döntés született
mind a hely, mind az önkormányzatnak járó bérleti díj
kapcsán. Időközben kiderült,
hogy helyszínt meg kell változtatni, a torony a 0135/25
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út mellett, a Dögös Kákafoki
csatornától kb. 50 méterre helyezkedik majd el.
A képviselő-testület legutóbbi, február 26-ai ülésén döntött a terület bérbeadásáról, a
szükséges műszaki feltételek
megléte esetén a torony építése a közeljövőben elkezdődhet.

Kivágták a
jegenyenyárfát

A 47-es főút részleges, időnként teljes útzára mellett vágták ki március elején a körülbelül 85 éves és mintegy 20
méter jegenyenyárfát a főút
és a Batthyány utca kereszteződésében. A fa természeti
emlék és városképet meghatározó elem, mégis az élet- és
vagyonbiztonság érdekében a
szakvélemények javasolták a
fa kivágását. A fáról letöredező
méretes faágak balesetveszélyesek voltak, ezért Csorvás
város képviselő-testülete feloldotta a fa helyi védettségét és
kivágatta a fát.
A munkálatok biztonságos
elvégzése miatt elkerülhetetlen volt a 47-es főúton a folyamatos félpályás, időnként teljes útzár, valamint a Batthyány
utca Kossuth és az István király utcák közötti szakaszának
teljes lezárása. A munkálatok
idejére áramtalanították az
érintett városrészt, így például
a Rákóczi és Kossuth utcát.
Az önkormányzat ahogyan
az elmúlt években, úgy idén is
tervez faültetést.

Közvilágítás

Amennyiben a településen
közvilágítási hibát tapasztalnak, kérjük, az NKM Áramhálózati Kft-nél jelezzék azt a
hibabejelentő telefonszámon:
+36 62/565-881.
Központi Orvosi Ügyelet
Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200
Rendelés hétköznapokon
16 órától másnap reggel
8 óráig; hétvégén, illetve
munkaszüneti napokon
egész nap.

csorvasihirado@gmail.com

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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Futólépésben a cél felé

Mintegy 140-en kapcsolódtak ki az I. Csorvási Hérics
Futóbálon a művelődési házban. A február 22-ei jótékonysági est célja egy futópálya
költségeinek összegyűjtése.
A szervezők eredményesnek
és sikeresnek értékelték az
estét, és már szervezik a következő megmozdulást.
Melichné Benyovszki Mónika,
Evanics Brigitta és Baráthné
László Krisztina tavaly májusban rendezték meg az I. Hérics
Futást, mely amellett, hogy a település apraját és nagyját megmozgatta, bevételt is termelt,
mégpedig 435 ezer forintot.
Túlszárnyalta ezt az összeget
a februári Futóbál bevétele, így
a civil kezdeményezésnek köszönhetően közel 900 ezer forint gyűlt már össze a rekortán
futópályára. A célhoz a bál
vendégei éppen úgy hozzájá-

Fotó: Kecskeméti Erika

rultak, mint a támogatójegyet,
tombolát vásárlók, illetve tombolatárgyakat felajánlók. Azt
is megtudtuk, Kriszti, Brigi és
Móni nem sok pihenést engedélyezett maguknak, hiszen már
szervezik a II. Hérics Futást,
melynek időpontja május 17-e,

Bál az óvodáért

Április 4-ére tűzte ki hagyományos jótékonysági bálját
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje.
A belépőjegyek 3000 forintos áron, illetve a támogatói jegyek
(500, 1000, 2000, 5000 forint értékben) megvásárolhatók az óvodákban és a Bocskai utcai titkárságon. A szervezők köszönettel
fogadják a tombolatárgyak felajánlását is, a tombolahúzás főnyereménye egy háromnapos, júniusi wellness lesz.
A rendezvény helye a művelődési ház, időpontja pedig
április 4. 18 óra.

Fellép a GM tánciskola csorvási csoportja, Zsombok Réka Zséka
énekes, valamint az intézmény dolgozói. A zenéről a Karaván
együttes gondoskodik. A csorvási kisgyermekekért rendezett jótékonysági est célja az óvoda eszközbővítése, fejlesztése.
Mindenkit várnak szeretettel az intézmény dolgozói.

Koronavírus
Hazánkban is megjelent a
koronavírus. Kézmosással,
zsebkendőbe tüsszentéssel,
a kézfogás és a puszi elhagyásával mindenki tehet
azért, hogy a fertőzések ne
terjedjenek.
Az Orosházi Kórház megkezdte a felkészülést az esetlegesen
koronavírus fertőzéssel érkező
betegek kiszűrésére, kezelésére.
Ahhoz, hogy valakit a COVID-19
koronavírus betegségre vizsgáljanak a következő feltételeknek
kell teljesülnie: akut légzőszervi
tünetek (köhögés és/vagy légszomj), legalább 38 Celsius fokos
láz, a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolat
valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött
személlyel, vagy koronavírussal
érintett területen járt (az érintett
területek listája: https://www.
nnk.gov.hu/). Ha fenti feltételek
teljesülnek, telefonon hívja fel
háziorvosát, ne menjen a rendelőbe, közösségbe! Fontos az alapos, rendszeres kézmosás, kerüljük a kézfogást, puszit, erősítsük
az immunrendszert vitaminokkal. Tájékozódni lehet a https://
koronavirus.gov.hu/ oldalon vagy
hívható a 06-80-277-455; 06-80277-456 zöldszám.

www.csorvas.hu

emellett pedig az önkormány
zattal együttműködve pályázati lehetőséget is keresnek.
A bálnak nagy sikere, jó
visszhangja volt és az biztos, a
futás helyi szerelmesei néhány
futólépéssel közelebb kerültek
a megálmodott pálya megvalósításához.

Tisztelt Csorvásiak!
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány szeretné megköszönni
Önöknek, hogy a tavalyi év folyamán adójuk egy százalékát
részünkre ajánlották fel! Az így
befolyt összeggel 2019-ben
500.000 Ft-ot tudtunk az óvodának felajánlani.
Amennyiben úgy ítélik meg,
hogy az idén is megtisztelnek
bizalmukkal, azt szívesen fogadjuk.
Adószámunk: 18017506-1-04
Tisztelettel:
A Csorvási Óvodásokért
Alapítvány

Elfogadták
Legutóbbi, február 27-ei testületi ülésén elfogadta a város
az idei évi költségvetés tervezetét. Takarékos gazdálkodás mellett a legfőbb feladat
a város stabil működtetése,
a kötelező feladatok ellátása
lesz, emellett élni kívánnak a
pályázati lehetőségekkel is.
A költségvetés tavalyi évi
számaiból kitűnik, jól gazdálkodott a város, hiszen közel 20
millió forint maradványa van
a 2019-es évről. Jó hír az is,
hogy az idei évben emelkedett
a központi támogatások összege összesen 63 millió forinttal,
így több állami forint jut az
óvoda működtetésére és a település-üzemeltetési feladatokra. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladataira 30 millió forinttal kap több
támogatást az önkormányzat,
és minimálisan, de mégiscsak
növekedett a kulturális feladatok támogatása.
Minden egyes forintnak meg
is van a helye, fűzte hozzá a
képviselő-testületi ülésen a várost vezető Baráth Lajos.
Még így sem fedezi azonban
teljes mértékben a központi
költségvetés az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátását,
szükséges tehát saját forrással
is gazdálkodni.

– Továbbra is biztosítjuk a
rászoruló 70 éven felülieknek
a kötelező szemétszállítási
szolgáltatást, illetve a tűzifa
támogatást. Ezúttal is betervezett a város lakásvásárlási
támogatást, összesen 10 millió
forintot. Folytatjuk a külterületi utak rendezését, rendben
tartását, erre a célra 2 millió
forintot terveztünk.
Az óvoda és a szociális intézmények önkormányzati támogatással tudják ellátni a feladataikat, mindkét intézmény
működtetéséhez ~10-10 millió
forint forrást biztosít az önkormányzat.
Elindulhatott a közfoglalkoztatási programunk is, 69
fővel. Folyamatosan változó
rendszerben igyekszünk helyt
állni, a mozgásterünk is korlátozott, ám semmiképp sem
emelünk adót, sőt az iparűzési
adót csökkentettük.
Takarékosan gazdálkodunk,
és törekszünk arra, hogy saját
bevételeinket növeljük. Pályázati céljaink megvalósításával (mint például a városháza
energetikai
korszerűsítése,
vagy a tornaterem felújítása)
is azt szeretnénk elérni, hogy
az intézményeinket nagyobb
hatékonysággal, kevesebb ráfordítással tudjuk működtetni
– összegezte a városvezető.

Húsvétra hangolódva

Ismét játékra hívják a
csorvásiakat – a decemberi,
adventi játék mintájára ezúttal is „vadászni” lehet, csak
most húsvéti dekorációkat.
Az április 1-től 13-ig tartó
játékra már 22 jelentkezés
érkezett, de aki szeretne
(magánházak, intézmények,
cégek egyaránt), még részt
vehet a mókában.
Olyan jól sikerült a decemberi vadászat, hogy az ötletgazda
és szervező, Gombkötő Réka
Húsvétra is meghirdette a játékot Húsvéti fészekrakó néven.
– A lényeg, hogy a fészekrakók
az udvaron, ablakukban, kerítésükön jól látható „fészket”,
azaz húsvéti/tavaszi dekorációt készítenek. A jelentkező

fészeképítők sorsolás útján
kapnak egy-egy szimbólumot
(szív, virág, nyúl, stb.), amelynek a dekorációban meg kell
jelennie. Hogy melyik nap, hol
található a szimbólumos dekoráció, az meglepetés, mert azt
a „vadászoknak”, a településen
sétálva kell megkeresniük, lefényképezniük, és feltölteni a
képeket a játék Facebook csoportjába (Húsvéti fészekvadászat Csorváson) – tudtuk meg
Rékától.
A játéknak nincs tétje, most a
lényeg a készülődés öröme és a
vadászat izgalma, ez utóbbiban
egyébként térkép is segíti majd
a játék résztvevőit. Jelentkezni
március 30-án 18 óráig lehet
Gombkötő Rékánál, messenger
üzenetben.
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Horgászok:
görbüljön a bot, idén is

Kikelet

Értékelte a tavalyi évet és megtervezte az ideit a Csorvási
Horgász Egyesület. A februári közgyűlésén Békefi Gábor
vehette át az Év horgásza díjat kapitális fogásáért.
A tavalyi esztendő programjait, a versenyek eredményeit,
az egyesület pénzügyi mutatóit
is részletezte Zsiga Iván egyesületi elnök a február 8-ai közgyűlésen. Kitért arra is, hogy
az egyesületnek egyre több fiatal tagja van (14 fiatalkorú, 54
gyermek), reméli, a tendencia
folytatódik. Mint fogalmazott,
az egyesület nem titkolt célja a
fiatalok megszólítása, az utánpótlás biztosítása.
Az idei év eseményeire térve az elnök arról beszélt,
immár hagyományos programjaikat ezúttal is megszervezik, így a szezon a március
15-ei szemétszedéssel indul,
melynek helyszíne ismét a
Békésszentandrási-siratói holtág.
Májusban csapatverseny és
gyermeknapi horgászverseny
szerepel a tervek között, augusztusban a bogrács mellett állva
is megmutatják a horgászok a
tudásukat, egyrészt a csorvási
gasztronómiai napokon, másrészt a III. Vadász-horgász versenyen. Szeptemberben a már
megszokott módon lesz újra
elnök-titkári verseny és egyé-

ni verseny is, valamint ezúttal
is szerveznek horgászvizsgát
Csorvásra.
– Ami újdonság, az az egyéni botos versenyünk, melyet
Gyomaendrődön tartunk meg
júniusban. Nevezési díj nincs,
ez a verseny a módszerek csatája lesz, egy versenyző, egy
horog, egy bot – sorolta az elnök.
Az egyesületi tagdíjak nem
emelkedtek, de az értékcikkek
drágultak, átlagosan mintegy
20%-kal. Az értékcikkek árusítását május 31-ig végzik keddi
és csütörtöki napokon 17 és
18 óra között a Kossuth utca
5. szám alatt, illetve a gazdasági felelőssel előzetes időpont
egyeztetés alapján (Benyovszki
Ágnes, 30/359-03-84).
A közgyűlésen Vereskáné
Salla Valéria méltatta az egyesület munkáját, kiemelve, a
horgász- és főzőversenyeken
való részvétellel öregbítik a
város hírnevét. Az alpolgármester hozzátette, az önkormányzat továbbra is elhivatott,
hogy támogassa a város egyik
legnagyobb civil szervezetét, a
horgászokat.

Fotó: Kecskeméti Erika

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
Csorvási Horgász Egyesületet.
Adószám: 19978002-1-04

Horgászvizsga
A Csorvási Horgász Egyesület
horgászvizsgát szervez.
Minimum 15 fő jelentkezése esetén a felkészítés március
26-a 16 óra, a vizsga április 2-a.
Jelentkezés feltétele a horgászkártya regisztráció megléte.
Helyszín: István király u. 34. (iskola). A vizsga ingyenes,
10 éves kortól bárki jelentkezhet (vidékről is), a helyek
száma korlátozott, max. 30 fő.
Kártya regisztrációban segít Benyovszki Ágnes
(+3630/3590384),
a vizsgára jelentkezni Zsiga Ivánnál lehet
(+3620/5890958).

Anyakönyvi hírek:

Megérkeztek:
Nagy Dávid János és Cséke Klaudia leánya - Zoé Krisztina
Házasságot kötöttek:
Gyuricza Gábor és Repa Katalin
Eltávoztak közülünk:

Plesovszki Jánosné (76 év),
Farkas Józsefné (86 év),

Benczúr Mátyásné (85 év),

Samu Pál (74 év)

Andó János (67 év)

Gergely Józsefné (81 év)

Új helyen a
bőrgyógyászat

Az Orosházi Kórház bőrgyógyászati szakrendelése
március 3-ától új helyen várja a betegeket.
A bőrgyógyászat a Könd utcai rendelőintézet az 1. emeletre, az urológiai szakrendelés
melletti helyiségekbe költözött. A első emeleti liftektől és
a lépcsőtől jobbra kell fordulni,
az urológia melletti váróterem
végében található dupla üvegajtó előtt kell majd várakozni,
amíg szólítják a soron következő beteget.
A bőrgyógyászati szakrendelés előjegyzés alapján fogad
betegeket.
Időpontot a 06 68/411-166-os
számon, a 697-es melléken
lehet kérni.

A vizsgálati eredmények utáni érdeklődésre rendelési napokon reggel 8-9 óra a között,
a fenti számon, a 316-os melléken van lehetőség.
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