ítaaé

Nadányi Zoltán:

2015. IV. negyedévi és 2016. Január havi

FALU

Anyakönyvi

Falut, falut keresnék,
falusi ablakocskát,
a csend be Jól is esnék,
áldott falusi fogság.

H í r € k

Gyermekük született:
Farsang Anett ás Takács Zsolt fia Botond Zsolt
Mezei Nra ás Hegyi Kornél fia Botond
Községünk kis állampolgárait szeretettel köszöntjük!

Haraiigszó tenne bágyadt
estéket illatossá,
ftilemben egybemosná
a vad zenebonákat.

Eihalóloztak:
Kovács Károly
Sáfár Gyuláné Rácz Julianna

Falut, falut keresnék,
hol letkem újra bízzák
ás almák ás cseresznyék
javitnák nyelvem ízét.

Haffner Tamás
Keszeg Ferenc
Maár András

Kis ház, kis utcaajtó,
kis kert, hol megpihenjek,
kis ablak kéne, sajgó
szememre pápaszemnek.

Füle Sdndorné Kuszák Mária
Lévai Ferencrté Szabó Katalin Judit
Balogh 5áridor Györgyné Nagy Etelka Katalin

2016. Február-i programok
5. Farsang a Kék buna Ovodában
5-7-ig Kultúrházak éjjel nappal
Országos
rendezvény a zene jegyében
13. Nyugdíjas Klub Vidám télbúcsúztatája
(C5MH) 20,00
16. Lilla napi koszorúzás 16,00
17. Mesemíihely (fergeteges farsangi foglalkozás)
(CSMH)
17. Tornaterem A lapkőletétel 15,00
20. Iskolások vidám télbúcsúztatója
24. Gyermek megőrzés játékosan (CSMH)
2016. Március-! programok
7. Nyugdíjas Klub Nőnapi ünnepség (CSMH) 15,00
13. Idénynyit6 lovasverseny a Lovardában
—

-

Pintér Lászlóné Harcsa Julianna
Fazekas István
A hozzátartozók gyászában osztozunk!

D.M.A.C.

következő meccs-időpontok

16 201602.28

14:00
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FELHÍVÁS
TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. január 18-án a
Nemzeti Sportközpontok és Dunaalmás Község

Önkormányzata
mint megrendelők
a Csokonai
Iskola tornacsarnokának kivitelezői szerződését aláírta
a kiskunhalasi Modinvest Kít-vel.
—

—

A tanórai munkán túl tanulóink sok iskolai,
területi és országos versenye» is összeinérték
tudásukat.
Iskolai szinten a magyar népmese napja
alkalmából mese-, a magyar nyelv napjára
emlékezve helyesírási és nyelvhelyességi versenyt
szerveztünk,
Az október 1-jén megrendezett meseversenyen
három kategóriában
mesemondó’ meseíró és
meseillusztráció készítése és több korcsoportban
mérték össze tudásukat a diákok
A mesemondók közül az 1-2. osztályos
korosztályban első helyezett Galambos Gréta
Panna első osztályos, második helyezett Lakatos
Nikolett első és Horváth Dániel második osztályos
tanulók és harmadik helyezett Dégen Botond első
osztályos tanulók lettek. A 3-4. osztályos
korosztály első helyezettje Talabér Levente
harmadik osztályos, második és harmadik
helyezettje Bátki Piroska negyedik osztályos és
Nagy Lilla szintén negyedik osztályos tanulók
lettek.
A meseíró verseny alsó tagozatának dobogósai:
Karasz Janka negyedik osztályos tanuló első,
Galambos Bence második osztályos tanuló
második és Kószás Lea negyedik osztályos
tanuló harmadik helyezett. A felső tagozatban
a zsűri a hatodikos Horváth Dominik és a
hetedikes Kószás Daniella és Ollé Eniese
munkáit emelte ki.
A meseillusztráció-készítő rajzversenyen is
remekeltek tanulóink, a legszebb alkotásokból
kiállitást rendeztünk.
November 19-én a nyelvhelyességi és helyesírási
versenyen szintén több tanulónk vett részt. A 2.
osztályos korosztályban első helyezett Horváth
László, második helyezett Galambos Benee és
harmadik helyezett Szépti Hanna lett. A harmadik
osztályban a legjobb teljesítményt Talabér
Levente, Takács Zalán és Balogh Máté nyújtották.
Negyedik osztályban Karasz Janka állhatott a
dobogó legfelső fokára, őt követték Darázsi Málna
és Csicsai Martin. A felső tagozatban legjobban
ötödik osztályban Harcsa Dániel Gellért, hatodik
osztályban Horváth Dominik, hetedik osztályban
Takács Donna és Kószás Daniella és nyolcadik
osztályban Bélai Emese teljesített.
A területi és járási versenyek közül a
Természettudományok és matematika a
—

Január 22-én az építési terület átadásra kerül a
kivitelezőnek,
aki
2016.01.25-én
megkezdi a

—

munkálatokat.
Az építkezés ideje alatt a szállító gépjárművek miatt
szükségessé vált a Mikovényi út—régi Összekötő út
és az iskola előtti területen MEGÁLLNI ÉS
VÁRAKOZNI TILOS közlekedési tábla elhelyezése! A
ba lesetveszé ly
elkerülése
érdekében
mindkét
területen az út padkán is TILOS MEGÁLLNI ÉS
VÁRAKOZNI!
—

Kérem Önöket, hogy a gyermekeket reggel NE az
ISKOLA ELŐTT tegyék ki ás ne oda menjenek értük. A
Nagy Kornél térről a gyerekek biztonságosan be
tudnak sétálni az iskolába, illetve órák után ott fel
tudják venni őket.

Választhatják az egyéb alternatív megoldásokat,
Önkormányzat
Takarékszövetkezet
sétával elérhetők.

parkolója,
a
mögötti parkoló,

Pannon
am ik rövid

Kérem szíves együttműködésüket az építkezés idejére!
Dunaalmás, 2016. január 21.

Czeglédi Zoltán
polgármester

r

C~o~~ai Általános Iskola
Tanév közben félúton

Az idei tanévben minden iskolás gyennek számára
fontos dátum volt ajanuár 22., hiszen addig tartott
az első félév, s akkor került sor a szeptembertől
kezdődő. több mint négy hónapig tartó tanulmányi
munka értékelésére.
A Csokonai Általános Iskolában 120 tanuló kapta
meg a félévi bizonyítványát. Az iskola tanulmányi
összátlaga 4,1; az alsó tagozaté 4,24, a Felső
tagozaté 3,97. A legjobban teljesítő osztálynak
alsó tagozatban a negyedik, felső tagozatban a
hetedik osztály bizonyult.

I

természetben”, röviden a MATATA-túrán vettek
részt szeptember 12-én a negyedik és hatodik
osztályos, szeptember 19-én pedig a hetedik és
nyolcadik osztályos tanulóink. A versenyben több
dobogós hely is született. A negyedikesek egyik
csapata első helyezett lett (tagok; Bátki Piroska,
Bélai Dominik, Horváth Levente, Nagy Lilla),
másik csapata harmadik helyen végzett (tagok:
Darázsi Málna, Karasz Janka,Kószás Lea,Kurdi
Zsófia) A felső tagozatosok közül a legügyesebbek
a nyolcadikosok voltak, harmadik helyezettek
lettek. A csapat tagjai: Horváth Luca, Maros
Matild, Simon Lívia. Siposs Martin.
Október
I 6-án
került
sor
a
Bolyai
matematikaversenyre, ahol diákjaink 4 fős
csapatokban mérettették meg matematikai főleg
logikai
tudásukat. A tatai Vaszary Általános
Iskolában megrendezett versenyen harmadik
és negyedik osztályosaink vettek részt. Ezúttal a
harmadikosok szerepeltek sikeresebben; iskolánk
csapata tizennegyedik helyen végzett az
ötvenkilenc induló csapat között. A csapat tagjai:
Balogh Máté, Füredi Tamás, Takács Zalán. Talabér
Levente. Öröniünket fokozta, ho~’ a vidéki iskolák
csapakt! közül harmadikos csapatunk szerezte a
legtöbb pontot.
A november 6-án megrendezett Bolyai nyelvtan
csapatversenyen is ügyeskedtek harmadikos,
negyedikes, hatodikos és hetedikes tanulóink. Alsó
tagozatban
a
harmadikosok
voltak
a
legeredményesebbek, a közel kétszáz induló csapat
közül harmadikosaink csapata 31. helyen végzett.
A csapat tagjai: Balogh Máté, Cziemler Dóra,
Takács Zalán, Talahér Levente. Iskolánk felső
tagozatos csapatai közül a hetedikesek eredménye
bizonyult a legjobbnak, hiszen tizenötödik helyen
végeztek a nagyszámú induló között. A csapat
tagjai: Illés Enikő, Kószás Daniella, Ollé Emese.
Takács Donna.
A tanulmányi versenyek többsége még jelenleg is
folyik, melyek eredményeiről az elkövetkezendő
hónapokban tudunk beszámolni. Több verseny
térségi fordulója decemberben zárult le. A területi
fordulón nyújtott kimagasló teljesítmény alapján a
megyei döntőn a Sinionyi Helyesírási Versenyen
Ollé Emese hetedik osztályos tanuló, az országos
angol nyelvi versenyen hetedikes Illés Enikő és a
-

-

nyolcadikos I-Iorváth Luca és Maros Matild
képviseli iskolánkat.
Az elméleti és gyakorlati részből álló Angyalffy
Gyakorlati Agrártudomány Képzési Program és
Tanu]rnányi Verseny elméleti fordulóján Dégen
Adél hatodik osztályos tanuló kimagasló
teljesítményéért díjazott lett.
A tanulmányi versenycken kívül diákjaink a
sporitevékenységekben is jól megállták a helyüket.
Az őszi időszakban megrendezett sportversenyek
közül a kistérségi kidobós bajnokságon a tizennégy
főből harmadik és negyedik osztályosokból álló
álló csapatunk második helyezett lett.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Bocsi Ranióna,
Pócsmegyeri Petra, Tamás Dominika, Balogh
Máté, Takács Zalán. Talabér Levente, Bátki
Piroska. Kerecsenyi Florencia Ibolya, Kószás Lea.
Bélai Dominik. Czintos Tamás, Csicsai Martin.
Gölöncsér Csongor és Horváth Levente.
A Tatán megrendezett hagyományos mezei
üitóversenyen az ötszáz Fő körüli induló között
tanulóink ismét nagyon szépen szerepeltek. A
legjobb eredményt elért tanulóink: az első
korcsoportban a másodikos Kulcsár Larion
kilencedik helyezett, második korcsoportban Bátki
Piroska negyedik osztályos ianuló tizedik
helyezett. hannadik korcsoportban a hatodikos
Herczeg Martin kilencedik helyezett és a negyedik
korcsoportban Kószás Daniella hetedik osztályos
tanuló ötödik helyezett lett.
Iskolánk csapatai részt vettek tatai edzőtáborban az
‚Atlétikai Többpróba” elnevezésű versenyen is,
ahol négy versenyszámban mérték össze
ügyességüket a jelenlévők. Iskolánk csapatai közül
a harmadikosokból és negyedikesekből álló
lánycsapat érte cl a legmagasabb helyezést, hiszen
ötödikek lettek. Csapattagok: Bátki Piroska, Bocsi
Ramóna, Kerecsenyi Florencia Ibolya. Kószás Lea
és Tamás Dominika. Az egyéni versenyek
összesített eredménye alapján saját korosztályában
a közel száz induló versenyző között Simon Livia
hetedik, Bátki Piroska kilencedik helyezett lett.
Novemberben került sor a területi úszóversenyre,
ahol hét tanulónk indult, közülük kiemelkedő
eredményt ért cl Simon Livia nyolcadik osztályos
tanuló, aki járási második hetyezettként meghívást
kapott a december 9-i esztergomi döntőre, ahol
szintén czüstérmes lett.
A délutáni és szabadidős sporttevékenységek is
eredményesnek bizonyultak.
—

-

Január 3 -án volt a kick hoksz övvizsga, melyen
négy tanulónk: a harmadikos Talahér Levente, a
negyedikes Darázsi Málna és Nagy LiHa ás a
hatodikos Horváth Dominik tett sikeres övvizsgát.
Ajanuár 31-én Budapesten megrendezett Országos
Amatőr Gokart Bajnokságon Polhammer Zoltán
hatodikos tanulónk nagyon szépen szerepelt. így
egész éves teljesítménye a]apján hatodik helyezett
lelt.
Több tanulónk iskolán kívüli sportegyesület tagja.
Karate sportágban a Répcelakon január 31-án
megrendezett Országos versenyen Czintos Ákos
hatodik osztályos tanuló első helyezett ás Czintos
Tamás negyedik osztályos tanuló második
helyezett lett. Mindkét tanuló a tatai Renmei
Kyokushin Karate Sportegyesület tagja.
A január 29-én Budapesten megrendezett Országos
vívóbajnokságon korosztályában a Herezeg Regina
nyolcadik osztályos tanuló második helyezett,
Horváth Levente negyedik osztályos tanuló
negyedik helyezett és Herezeg Martin hatodik
osztályos tanuló Szintén negyedik helyezett lett.
Mindhárom tanuló az OMS Tata Vívó
Sportegyesület tagja.
Nagyon büszkék vagyunk tanulóink Szép
eredményeire.
Ebben az évben iskolánk eszközellátottsága is
javult. Már tavaly örömmel számoltam be arról,
hogy a TIOP- 1. 1 .1
II / I. „Intézményi
informatikai
infrastruktúra
fejlesztés
a
közoktatásban”eímű pályázaton négy projektort,
kilenc notebookot, öt tabletet és négy digitális
táblát nyertünk. A digitális táblák kivételével az
eszközöket már 2014-ben megkaptuk, a táblák az
idei tanévben. november 1 8-án érkeztek meg az
intézménybe, melyek decemberben a helyükre is
kerültek.
Decemberben kaptuk az értesítést, hogy hamarosan
tizenhét számítógéppel és kilenc monitorral bővül
informatikai ellátottságunk a TIOP-l .1 1-12/l
sikeres pályázatnak köszönhetően.
A mindennapos testnevelés feltételeinek javítása
érdekében a _Nemzetközi Atlétikai Szövetség
Kölyökatlétikai
Programjának
megvalósítási
feltételei a mindennapos testnevelés keretében”
elnevezésű képzés sikeres elvégzése után az iskola
speciális kölyőkatlétikai eszközesomagot kapott.
melynek értéke 260 000 Ft. A csomag labdákat,
—

tornaszőnyegeket, gerelyt. bójaszettet, diszkoszt ás
egyéb sporteszközöket tartalmaz.
Nagy örömünkre a tornaterem építése elkezdődött.
A kivitelező már lezárta az udvart, ás ha az idő
engedi, hamarosan kezdődnek a földmunkák. A
terem átadására terv szerint szeptember közepén
kerül sor.
Elmondhatjuk.
hogy
eredményekben,
programokban
gazdag
félévet
zártunk.
Természetesen a félévzárás nem ad lehetőséget a
pihenésre, hisz a tanév végéig utolsó tanítási nap
iskolánkhan:június 15., szerda tartó öt hónapban
is akad tennivaló bőven. Ezt az időszakot csak a
március 25-én kezdődő április 1-ig tartó tavaszi
szünet szakítja meg.
A második féléves programokról az iskola
honlapján ás facebook. oldalán is tájékozódhatnak
az érdeklődők.
Horváth Anikó ig.
—

-
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Önkorm~nyzati hírek
A képviselő-testület Január 20-án és 27-én
ülésezett.
Az üléseken az alábbi döntések
születtek.
Megalakitásra került a műszaki bizottság. A
bizottság 4 képviselő tagból áll. Elnöknek a
képviselő-testület Kun lajos képviselőt, tagoknak
Baranya Gábor, Domján Viktor és Vajas Zoltán
képviselőket választották. A bizottság feladata a
településfejlesztési koncepció, településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv
előkészítésében való részvétel, véleményezés,
javaslattétel a képviselő-testület felé, az épített és
természeti környezet védelmével kapcsolatos
előterjesztések előkészítése, véleményezése,
továbbá
műszaki
tárgyú
előterjesztések
véleményezése, képviselő-testület döntéseinek
előkészítése.
A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás
Önkormányzatának 2016.évi költségvetését. A
költségvetési
rendelet
és
mellékletei
megtekinthetőek a
Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtábláján illetve a www.dunaalmas,hu
honlapon.
Meghatározásra került a Kék Duna Nap közi
otthonos óvoda nyári zárva tartása, illetve a

I

következő nevelés? évre vonatkozó beiratás

hasz iálható állapotban tartaná, későbbiekben

dőpontja
Nyári zárva tartás: 2016. augusztus 1-tő?
2016. augusztus 28-ig tart.
2016/2017 nevelési évre vonatkozó
beíratás időpontja: 2016. április 18-tó?
április 22-ig tartó időszak

sütöjető helyek és padok kerülnének kialakításra.

-

-

A képviselő-testület a gyermekorvosi tanácsadás
biztosítása érdekében további egy évve?
meghosszabbítja dr. Boda Mária gyermekorvos
szerződését. A tanácsadás a továbbiakban is a
megszokott időpontban és helyen történik.
Az önkormányzat elkészítteti 2015-2020 időszakra
szóló Települési Környezetvédelmi Programját
melynek elvégzésével az EURONATUR Bt.-t bízza
meg bruttó 330.000,- Ft díj ellenében. Ezen
program szükséges lehet pályázati anyagok
benyújtásához.
Az Önkormányzat tagként csatlakozott a Tata és
Környéke Turisztikai Egyesületbe, ami nagy előnyt
jelenthet számunkra a turisztikai jellegű
pályázatok elnyerése érdekében. Az egyesületbe
vállalkozások és civil szervezetek, egyesületek is
beléphetnek.
A
belépéshez
szükséges
nyomtatványokat a www.dunaalmas.hu honlapon
és a Polgármesteri Hivatalban is megtalálhatják az
érdeklődők.
A képviselő-testület elfogadta a település 2016.
évi kulturális és egyéb rendezvényeinek
programtervét. A tervet az újságba mellékeljük.
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok
energetikai felújítása érdekében pályázatot kíván
benyújtani.
A
pályázat
benyújtásához
tervdokumentációra
lesz
szükség.
Az
Önkormányzat a tervek elkészítésével a PLS Stúdió
Kft-t bízza meg. Három épület (Csokonai Általános
Iskola, Polgármesteri Hivatal és a Művelődési ház
külső hőszigetelése) energetikai felújítását tervezi
az Önkormányzat. A három terv elkészítésére
nettó 800.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
A Dunaalmási Sporthorgász
és Környezetvédő Egyesület
2016. február 08-án 575 kg
pontyot és 1016 kg kárászt
: telepített a folyóba.

7

2016 február 27-ig Tilos a horgászat!
2016. február 27, szombat 7 órai kezdettel
Horgászverseny!
Nevezés 7- 7.30, Verseny 8-12 óra. Felnőtt
nevezési díj 3000 Ft Ifő, Ifi : 1500 Ft I fő
Gyermek : 500 Ft Ifő. Horgászni 1 db Úszós

készséggellehet. Kötelező: Érvényes 2016-os
Állami Jegy, Merítő és Haltartó háló. Előzetes
nevezés nem kötelező, de férőhelyeink
korlátozottak.
A tavalyi indulási évünket halban gazdag
folyóval zártuk és a mostani telepítéssel
felkészültünk az idei szezonra.
Szombaton g órától Társadalmi munkát
tartunk, ahol mindenkit szeretettel várunk:
nem csak horgászokat, azokat is akik
szeretnének
valamit
tenni
azért,hogy
Dunaalmás szebb, rendezettebb, élhetőbb
legyen.

Az utolsó közgyűlésen megszavaztuk, hogy a
jelenlegi maximum 60 fős tagságot 100-ig
emeljük. Ez lehetőséget ad azok számára akik

most szeretnének hozzánk csatlakozni.
Az idei évi Területi engedély ára: 25000.Ft- 20
db nemeshal/év
Domján Viktor
Lehetőség

Hirdetési lehetőség!
van hirdetést elhelyezni

a

Dunaalmási Híradóban, több méretben.
Részletekről
érdeklődni
dunaalmasihirado(ü~qmail.com-on lehet.

a

Amennyiben valaki közérdekű információt, falut
A képviselő-testület úgy döntött bérbe kívánja
venni az „Öreg-malom” melletti „szigetet”. Az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól. A bérlést a
testület díjmentesen képzelné el, a bérbeadásért
cserébe kitakaritaná a Sziget területét, és

érintő eseményt, történést, programot szeretne

megosztani, vagy bármiféle olyan közlendője van,
ami a Dunaalmásiak széles körét érintheti,
érdekelheti, az küldjön bátran e-mailt a
dunaalmasihirado@gmail.com címre!!
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SZAKKÓRHÁZ És RENDaŐINTÉZET

2fl0 Tfl VI&a4au. 6. Pt; I)
Td.:34fl87-3flPax:34J4S~O9S

Értesitjak Önöket, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház Rendelőintézete 2016. január 4-től a Hősök tere 2. sz.
alatti telephelyére költözött.
A rendelő közvetlen bejáratánál 2 db mozgássérült parkoló áll rendelkezésre, 500 in sugarú körzetben ingyenes parkolás
biztosított. A rendelőintézet akadálymentesített. Kérjük a betegeket hogy a kórházi betegellátás zavartalan működése
érdekében a rendelőintézet Főbejáratát használják.
A régi szakrendelő területén (Váralja u. 6.) ideiglenesen a pszichiátria szakrendelő és a laboratórium változatlan
rendelési időben várja a pácienseket.
A laboratóriumi vizsgálatokra sz előjegyzés sz alábbiak szerint történik: személyesen sz Új szakrendelőben 7:00-15:00-ig,
illetvetelelénon 10:00-15:00-ig a 34/ 586-724 vagy 725-ös telefonvonalon adunk előjegyzést.
A pszichiátriai szakrendelő közvetlen telefon vonala: 34-587-362 Szakrendelőnk a 34/487-377-es telefonvonalon érhető el.

ÁRPÁD-HÁt SZENT ERZSÉBET
SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELóINTEZET

Hétfő
Belgyógyászat
~~gyógyászat
Diabetológia

IKedé

Szerda

8:00-14:00
10:00-16:00

8:00-14:00
7:30-13:30

8:00-18:00
8:00-14:00

10:30-15:30

8:00-14:00

8:00-14:00

Fül-Orr-Gégészet
Gyermekgyógyászat

2690 Tata’ Váralja 6, PC: 13
TeL: 341187-377
Fax: 34/187-095
E-inaíl: Ig. lal
atn~rl’a~ hu

Csütörtök

Péntek

szükséges

7:30-13:30

8:00-12:00
8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

szükséges

8:00-14:00
13:00-17:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Elöjegyzés

.

szükseges

Kérhető, de nem szükséges
8:00-12:00

8:00-12:00

Nem szükséges

Gastroenterológia

7:30-9:30

Kardiológia

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-14:00

Szükséges

Neurológia

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

Szükséges

Nógyógy~szat

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-12:30

Szerdai napra szükséges

Terhes tanácsadás

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-14:00

8:00-12:30

Nem szükséges

Pszichiátria

7:30-16:00

7:30-14:30

7:30-14:30

7:00-17:00

7:30-13:30

Szükséges

Reumatológh’

8:00-14:00
8:00-16:00

14:00-20:00
8:00-16:00

9:00-14:00
8:00-14:00

8:00-14:00
8:00-16:00

14:00-20:00
8:00-16:00

Szükséges

‚

Sebészet

Nem szükséges

13:00-16:00
Sflikséges, Január 8-ióI Csilburlökünkrul

Szemészet

13:00-16:00

Tüdőgyőgyászat

8:00-14:00

Urológia

13:00-16:00

13:00-16:00

8:00-14:00
8:00-14:00

7:30-14:30

8:00-14:00

Kérhető. (IC nem szükséges

8:00-16:00

Nem szükséges
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Szakrendeléseink épületen belüli elhelyezkedése:
Ala gso r:
Reurnatológiai szakrendelés és fizikotherápiás részleg
Gasztorenterológiai szakrendelés
Uszoda
Diabetológiai szakrendelés
Tornaterem
Parafangó kezelő helyiség
Masszőr helyiség
Földszint:
Gyermekgyógyászati szakrendelés
Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó
Bőrgyógyászati szakrendelés és nemi-beteg gondozó
Sebészeti szakrendelés
Audiológia (2016. január 25-től)
Puva kezelés
L emelet
Urológiai szakrendelés
Belgyógyászati szakrendelés
Neurológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Terhes tanácsadás
Fül-orr-gégészeti szakrendelés
Szemészet
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
Kardiológia
Intézmény vezetősége

