
HH  ÍÍ  RR  HH  OO  ZZ  ÓÓ  
 
1. évfolyam 2. szám                                                                                                                      2007. március  

 
 

 
 
 
 
 

 

Értény község Önkormányzatának  negyedévenként megjelenő 
információs lapja 

 

 
 
- Mi szél hozott kis futár?      - Hóvirágom, virágom 

- Nem szél hozott, napsugár.           Mi újság a világon? 

- Kedves gazdád ki lehet?      - Véget ért a hosszú tél, 

- Fűnevelő kikelet.               ITT   A   TAVASZ!    simogat az enyhe szél. 

- S mi a jó hír aranyom?         melegebben süt nap,  

- Sárgulhat a kalapom.          újra szalad a patak. 

- Jó a hír, jó a hír,          halottam a cinegék 

   Isten hozott gólyahír.          kikeleti énekét. 

         - Tavasz jár a határon 

            ó be szép ez virágom ! 

 
 

„Villásfarkú fecskemadár 

jaj de régen várunk,  

Kis ibolya, szép hóvirág 

kinyílott már nálunk.  

Fátyolszárnyú kis méhecskék 

zúgva-zengve szállnak,  

Tarka lepkék kék legyecskék 

ide-oda járnak.  

Rózsa rózsa, piros rózsa 

nyitogatja kelyhét,  

Itt a tavasz lessük-várjuk 

a csicsergö fecskét." 



A képviselő-testület az elmúlt negyedévben az alábbi rendeleteket alkotta: 

1/2007./I.11./ Értény Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

2/2007./I.11./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet 

módosításáról   

3/2007./II.28./ Értény Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 

A rendeletek közül fontosnak tartjuk megemlíteni az alábbi információkat: 

 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

Ebben a rendeletben az alábbi ellátások helyi szabályai kerülnek megállapításra: 

- rendszeres szociális segély     - lakásfenntartási támogatás 

- ápolási díj       - átmeneti segély 

- temetési segély             - közgyógyellátás 

- speciális diétára szoruló gyermekek támogatása  - szociális étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

 

 

 Értény Község Önkormányzat 2007. évi költségvetése 

 

Értény Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésben a bevételeket és kiadásokat  

140.204.000 Ft-ban határozza meg. Az általános és cél tartalék összege: 1.822.000 Ft, melyet 

a Településrendezési Tervre különített el az Önkormányzat. 

Többek között a költségvetési rendeletben került meghatározásra a 2007. évi étkezési térítési 

díjak összege is, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjai, melyek az 

alábbiak: 

2007. évi étkezési térítési díjak összege: 

Intézményi ellátottak esetén        270 Ft/nap 

Szociális étkeztetésben részesülők esetén      250 Ft/ebéd 

Alkalmazottak esetén         260 Ft/ebéd 

Vendégebéd           450 Ft/ebéd 

 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjai 

Nagykónyiban lévő ingatlanban: összkomfortos lakás esetén 240 Ft/m
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                                                      komfortos lakás esetén  212 Ft/m
2
 

Értényben lévő ingatlanban:         összkomfortos lakás esetén 205 Ft/m
2
 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI   FELHÍVÁS 

 

A faluban sok más településhez hasonlóan problémát jelent, hogy az ebek gyakran az utcán 

kóborolnak.  

Ez rendkívül kellemetlen a lakosság számára, mivel félnek, hogy valakit megharap. 

Sajnos a TV-ből számos tragikus eseményről is értesülhettünk, amit községünkben 

mindenképp jó lenne megelőzni, elkerülni. Ehhez az szükséges, hogy házőrzőjét minden 

gazda a saját portáján  belül tartsa, hiszen másképpen az sem tud eleget tenni kötelességének. 

(Hogy őrizze a házat, ha nincs otthon ! ) 

 

Ezúton tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy kutyáját tartsa kötve, vagy zárva! 



AZ ÉRTÉNYI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL 

 

2007. január 1-től az Értényi Nyugdíjas Klub működése megváltozott. Tagjai száma 17 főről 

32 főre növekedett.  

Ebből rendszeresen általában 15-en vannak naponta, akik zömében nők, de legnagyobb 

örömünkre már férfi tagjaink is vannak. 

A délutánokat videózással, beszélgetéssel, kártyázással, nótázással, kézimunkázással  töltik, 

de  tagjaikat is megmozgatják a csoportos torna alkalmával. 

Örömmel és szeretettel ünneplik a névnapokat, ahol is virággal köszöntik egymást és az 

ünnepelt megvendégeli társait. Az ünneplés általában nótázással és táncolással végződik. 

Január és február hónapban több alkalommal is sor került egy egészségüggyel kapcsolatos 

tájékoztatóra, melyet Kakucs Gyöngyi Erzsébet házi betegápoló tartott. Többek között szó 

volt a bevezetésre kerülő vizitdíjról, a magas vérnyomásról és a légúti megbetegedésekről. 

Két alkalommal az Aloevera képviselői ismertették készítményeik kedvező hatásait az egyes 

egészségügyi problémák kezelésére.  

 

Terveink közt szerepel a közeljövőben egy színházlátogatás, ahol is egy nagyoperett 

megtekintésére kerülne sor. Előreláthatólag a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a 

Luxemburg grófja című darabot, ahova szívesen látogatnánk el. 

 

Február 14-én farsangi teadélutánt tartottunk a Kultúrházban, ahol is az óvodások és iskolások 

versekkel, valamint a roma gyerekek táncos műsorral szórakoztatták az időseket. 

A műsor után farsangi fánkkal, süteménnyel, teával vendégeltük meg az időseket, akik tánccal 

múlatták a délutánt. 

 

Március 7-én a nőnap alkalmából köszöntöttük a Nyugdíjas Klub nő tagjait, valamint az 

Önkormányzat alkalmazásában álló nő dolgozókat. A hölgyeket a megemlékező műsor után 

virággal köszöntötte Máj Zoltán polgármester úr és Fábián Péter körjegyző úr. 

 

Szeretnénk megemlíteni mindkét alkalommal szereplő gyereket, akik lelkesen vállalták a 

fellépést. 

Köszönjük: Szabó Judit, Orsós Árpád, Orsós István, Orsós Mária, Ignácz Tünde, Orsós 

Zoltán, Kollár Judit, Orsós Katalin, Orsós Zsuzsanna, Muzár Tünde, Orsós Mária, Orsós 

József, Horváth László, Orsós Lajos, Orsós János, Orsós László, Orsós István, Nagy Mihály, 

Viszti György, Rauch Gyula, Kiss Tibor, valamint az óvodások szereplését.  

 

Az idősek ilyen mértékű összefogása Kakucs Gyöngyi Erzsébetnek, Simon Ferencnének, 

Szabó Ernőnének és Máj Zoltánnnénak köszönhető.       

 

                                                                                                     Szabó Istvánné 

                                                                                                       IK vezető                                                                                                                         

             
 



„ KAPCSOLATOT ERŐSÍTŐ”    BATYUS BÁL 

 

2007. január elsejétől Értény körjegyzőségre lépett Koppányszántóval. A kapcsolatteremtés és 

erősítés lehetősége nyílt meg március 3-án a batyus bál rendezésével. 

Ez alkalomból vendégként hívtuk meg a Koppányszántói Polgármesteri Hivatal dolgozóit és 

Képviselő-testületét. 

60 főre terített asztal és hangulatosan feldíszített kultúrház várta a batyuval megjelent 

vendégeket. Az eső ellenére megtelt a ház. 

Az est műsorral kezdődött. A cigánytánc csoport lendületes tánca igazán feldobta a 

hangulatot. Nagy sikert aratva a vendégek közé is bevonultak a gyerekek. 8 óra után Babodi 

Tibor és Angyal Niki szórakoztatták gyönyörű dalaikkal a közönséget. Köszönjük 

fellépésüket! 

Ezután az evés-ivás közepette fergeteges hangulatú bál következett. Az Alfa együttes húzta a 

talpalávalót. Éjfélkor tombola húzás következett, ahol sok italt és fődíjként egy emeletes tortát 

sorsoltak ki. 

Koppányszántói vendégeink is kitartottak szinte teljes számban a bál végeztéig, amely éjfél 

után 2 óráig tartott. 

Fenyegetésük reméljük beteljesül, ami így hangzott: „Megálljatok értényiek, ezt még 

visszakapjátok!” 

Állunk elébe ! 

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a felnőtteknek és gyerekeknek a munkáját, akik 

a Kultúrház szépítésében részt vettek. Valamint gratulálunk a tánccsoport tagjainak. 

 

                                                                                                  Simon Ferencné 

                                                                                                      ny. tanítónő 

 

  

 

BÚCSÚ    EGY    „LEGENDÁTÓL” 
 
2006. év végén elköszöntünk Szűrös Géza körzeti megbízottunktól, aki Értény, Koppányszántó és 

Nagykónyi községekben 16 éven át őrködött a rend és a közbiztonság felett. 

Képviselő-testületi ülés keretében búcsúzott rendőrünk a településtől és a képviselő-testület tagjain 

keresztül a lakosoktól. 

Elmondta, hogy szeretett itt dolgozni, szerette a munkáját, ezért az utolsó pillanatig gondolkodott 

azon, hogy éljen-e a nyugdíjazási lehetőséggel. Végül is úgy döntött, hogy megy. Ezúton köszönte 

meg az önkormányzat és az emberek támogatását.  

A képviselő-testület és a falu nevében Máj Zoltán polgármester köszönte meg az elmúlt 16 év 

munkáját. Jó egészséget kívánt, az elkövetkező nyugdíjas évekre, mely remélhetőleg még hosszú időn 

keresztül fog tartani.  

 

 

 



KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÜLÉSE! 

 

Könyvtárunk fennállása óta 2006. nyarától nagy változáson ment keresztül. 

2006. nyarán tatarozták, kimeszelték a könyvtárat, ami már nagyon esedékes volt. 

A régi elhasznált és elavult könyvek selejtezésre kerültek.  

A kiselejtezett könyveket az Önkormányzat szociális intézményeknek ajánlotta fel, mellyel nagy örömet 

szereztek az ott lakóknak.  

A könyvtár működésében nyár végétől várható változás. 

Önkormányzatunk csatlakozott a Kistérségi Mozgókönyvtár ellátáshoz. Ez azt jelenti, hogy fenntartó szerve 

továbbra is az Önkormányzat, de ellátó szerve a Tamási Városi Könyvtár lett. 

Sok új könyv van már a polcokon, felnőtt és ifjúsági kiadványok egyaránt. 

Egy számítógépet is kapott a könyvtár, amin tudunk dolgozni (pl. számítógépes nyilvántartás a könyvekről). 

Lehetővé válik a számítógépes könyvkölcsönzés és nem utolsó sorban lehetővé vált az Internet hozzáférés az 

olvasók számára is.     

Tapasztalat az, hogy a fiataljaink, iskolásaink nagyon jó szívvel fogadják e tényt, aminek köszönhető, hogy meg 

is duplázódott a beiratkozások száma. 

Nemrég adott be pályázatot a Tamási Városi Könyvtár még két darab számítógépre, ami csak az olvasóké lesz, 

így lehetővé téve, hogy a tanulásban, dolgozat írásban minden könyv és valamennyi információ a rendelkezésre 

álljon. 

A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével megnyílni látszik az az út is, hogy bármilyen dokumentumot 

beszerezhet a könyvtár, amire az olvasónak szüksége lehet. 

Szeretném megemlíteni, hogy a könyvbárban 2006. december 12-én író-olvasó találkozó keretében mutatta be 

Ékes László megjelenő Kőrisfák című új könyvét. A nagy sikerre való tekintettel a későbbiek során is kívánunk 

ilyen rendezvényeket szervezni.  

Szeretettel hívjuk és várjunk leendő tagjainkat!                                        Nagy Mihályné 

                                                                                                                      könyvtáros 

 

ÓVODÁSOK A KÖNYVTÁRBAN 

 

Óvodásainkkal a helyi könyvtárba látogattunk el. A gyerekek nagy izgalomban voltak, hiszen még nem jártak 

ilyen helyen. Kíváncsian kérdezgették: „óvonéni, mi az, hogy könyvtár?” 

Megérkeztünk a könyvtárba, ahol Nagy Mihályné (Ancsa néni) fogadott bennünket és bemutatta a Tamási 

Városi Könyvtárból érkező Lívia nénit. Ő elmesélte a gyerekeknek, hogy miért is van a könyvtár, hogyan lehet 

kikölcsönözni a könyveket. Ezt követően lehetőségük volt óvodásainknak, hogy a polcról levegyék a nekik 

tetsző mesekönyveket. 

Lívia néni mesét mondott, játszott és dramatizált a gyermekekkel együttműködve, akik nagyon aktívak, 

érdeklődőek és ügyesek voltak. 

Nagy élménnyel tértünk vissza az óvodába! 

Eredmény? Érdeklődtem a könyvtárosunktól, aki örömmel újságolta, hogy több óvodásunk   

                   járt könyvtárban a szüleivel könyvet kölcsönözni. 

                                                                                                              Boda Sándorné 

                                                                                                               óvodavezető 

 

KICSIK FARSANGJA ÉRTÉNYBEN 

 

Óvodásaink nagy izgalommal várták a „Farsangi mulatságot”. 

Előzőleg szülői értekezletet tartottunk és megbeszéltük a bállal kapcsolatos teendőket. Óvodánkban már 

hagyománnyá vált a jelmezbál megtartása. A bált megelőző héten a gyermekekkel gyakoroltuk az ünnepi műsort 

és díszítésként álarcot készítettünk. 

Farsangi bálunkra vendégeket is hívtunk.  

Végre elérkezett a nagy nap. A Farsangi mulatságot az értényi óvodások jelmezes bemutatója nyitotta meg 2007. 

február 10-én, szombaton délután 2 órakor. 

A 33 óvodásunkból 26-an bújtak különböző jelmezekbe, amik nagyon ötletesen, egyediek és mutatósak voltak. 

Minden kis óvodásunk nagyon ügyesen szerepelt, mindegyik dicséretet érdemel.  

A műsort követően természetesen tánc következett. A hangulat nagyon jó volt, minden gyermek jól érezte 

magát.  

A bál fő eseménye a tombola sorsolás volt. Sok tombola tárgy került kisorsolásra, szinte majdnem mindenki 

örülhetett, mert nyert valamit. A főnyeremény kettő torta volt, melyet a Szülői munkaközösségi tagok ajánlottak 

fel.  

A báli bevétel jól sikerült. A befolyt pénzből óvodásainknak játékokat fogunk vásárolni húsvétra. 

                                                                                                             Boda Sándorné 

                                                                                                              óvodavezető 



 

 

 

Március 15.-e 
   

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. 

Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, 

szabadság utáni vágyát fejezi ki.  

 

Mi történt 1848 március 15.-én? 

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15.-én a Pilvax Kör tagjai, 

élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a 

sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, 

ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi 

lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol 

már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. 

Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben 

sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is 

szabadon bocsátották.  

                  A 12. PONT 

  

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát,  a cenzúra eltörlését. 

2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.  

3. Évenkénti országgyűlést Pesten.  

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári 

    és vallási tekintetben.  

5. Nemzeti őrsereg.  

6. Közös teherviselés.  

7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.  

8. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján.  

9. Nemzeti Bank.  

10. A katonaság esküdjék meg az 

     alkotmányra, magyar katonáinkat 

     ne vigyék külföldre, a külföldieket 

     vigyék el tőlünk.  

11. A politikai status foglyok szabadon 

     bocsáttassanak.  

12. Unio. 

PETŐFI  SÁNDOR:  NEMZETI  DAL 

Talpra magyar, hí a haza!  Sehonnai bitang ember,   A magyar név megint szép lesz 
Itt az idő, most vagy soha!  Ki most, ha kell, halni nem mer,  Méltó régi nagy híréhez. 
Rabok legyünk, vagy szabadok? Kinek drágább rongy élete,   Mit rákentek a századok; 
Ez a kérdés, válasszatok! -  Mint a haza becsülete.   Lemossuk a gyalázatot. 
A magyarok istenére  A magyarok istenére    A magyarok istenére 
Esküszünk,   Esküszünk,    Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább Esküszünk, hogy rabok tovább  Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!   Nem leszünk.     Nem leszünk. 

Rabok voltunk mostanáig,  Fényesebb a láncnál a kard,   Hol  sírjaink domborulnak,  
Kárhozottak ősapáink,  Jobban ékesíti a kart,   Unokáink leborulnak, 
Kik szabadon éltek-haltak,  És mi mégis láncot hordunk!   S áldott imádság mellett 
Szolgaföldben nem nyughatnak. Ide veled, régi kardunk!   Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére  A magyarok istenére   A magyarok istenére 
Esküszünk,   Esküszünk    Esküszünk 
Esküszünk, hogy rabok tovább Esküszünk, hogy rabok tovább  Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!    Nem leszünk!    Nem leszünk! 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

PÁR SZÓBAN A VIZITDÍJRÓL 

 

Kedves Betegek ! 

 

Az egészségügyben zajló változások, különösen a vizitdíj, napidíj bevezetése és a bekövethető 

adminisztrációs követelmények módosulása szükségessé teszik, hogy rövid tájékoztatást adjunk 

Önöknek. 

A részletes tájékoztatást megtekinthetik az orvosi rendelő várótermében. 

 

      -    kérjük, hogy a TAJ kártyáját minden alkalommal hozza magával és készítse elő, hogy   

            kéznél legyen a rendelőbe való belépéskor 

- háziorvosi vizitdíj 300 Ft alkalmanként 

- a vizitdíjat készpénzben kell megfizetni 

- a vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt kell befizetni 

- a Háziorvosi Szolgálat működtetője Értény Község Önkormányzata, ezért Önök a vizitdíjat az 

értényi Önkormányzat részére fizetik, az orvosi rendelő vizitdíj beszedőhely 

- a vizitdíjat az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgálat működtetésére, az Értényi és 

Koppányszántói rendelők fenntartására fordítja 

- utazási utalványok a 319/2006. Korm. rendelet Vhr 11. § szerint kerülnek kiadásra 

                szakorvos adhat utazási utalványt: CT, MRI, DSA vizsgálatra 

                kijelölt szakrendelés adhat utazási utalványt: gyógyfürdő szolgáltatás,   

                fizikoterápia, gyógytorna, szanatóriumi beutalás igénybevételekor 

 

Alkalmanként 300 Ft-os vizitdíj fizetése mellett igénybevehető szolgáltatások: 

- háziorvosi ellátás,  - fogászati ellátás, - járóbeteg szakellátás, - járóbeteg szakellátás   

keretében nyújtott orvosi rehabilitációs ellátás     

 

Emelt összegű 600 Ft-os vizitdíjat kell alkalmanként megfizetni: 

- saját kezdeményezésre a háziorvosi rendelőn kívül veszi igénybe 

- saját kezdeményezésre nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra 

kötelezett, illetve akihez bejelentkezett 

- nem annál a járóbeteg szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól 

- a csak beutalóval igénybevehető járóbeteg szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe 

 

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe és azt nem indokolja sürgős a vizitdíj összege 1.000 Ft 

alkalmanként. 

 

Naponként 300 Ft-os kórházi napidíj mellett igénybevehető szolgáltatások: 

- orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátások, ide nem értve a   

      rehabilitációs fekvőbeteg szakellátást is. 

Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári évben már 20 napi kórházi napidíjat megfizetett. 

Amennyiben a biztosított igazolja, hogy adott évben 20 napi napidíj megfizetését az azon felül 

befizetett napidíj értékét a szolgáltató visszafizeti a biztosított részére. 

 

Vizitdíj illetve napidíj megfizetése nélkül igénybevehető szolgáltatások:  

1. Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak. 

2. Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni: 

- tartós orvosi kezelés, 

- kötelező járványügyi intézkedés 

- katasztrófa-egészségügyi ellátás 

- népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat 

- terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya gondozása 

- sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés 

- ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvőbeteg-

gyógyintézetben történő megfigyelésre irányuló, bírói döntés miatt szükséges 

- az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott 



- a hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál és az általa kiállított beutaló alapján bármely 

más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe 

- ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak 

egyszer kell megfizetni 

 

Egy alkalomnak számít, ezért nem kezelésként kell fizetni: 

- injekciós, infúziós kúráért, - kötözésért, - gyógytorna kezelés, - fizikotherápiás kezelés, amennyiben 

azt nem az orvos végzi 

 

Beutalás nélkül igénybevehető szakorvosi ellátások: 

- bőrgyógyászati, - nőgyógyászati, - urológiai, - pszichiátriai és addiktológiai, - fül-orr-gégészeti, - 

szemészeti, - általános sebészeti és baleseti sebészeti, - onkológiai szakellátás, - az első alkalommal 

beutalás alapján igénybe vett bőr és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, 

valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátás 

 

A Dombóvári Rendelőintézetben működő szakrendelések telefonszámai: 

Gyermekgyógyászat  564-033 

F.O.G.    564-007 

Onkológia   564-043 

Urológia   564-042 

Reumatológia (kórház) 564-030 

Reumatológia (Gunaras) 466-224 

Rehabilitáció (Dr. Szollár) 564-029 

Rehabilitáció (Dr. Paál) 564-051 

Rehabilitáció (Dr. Muschicz) 466-224 

Gyermek ideggondozó 466-218 

Felnőtt ideggondozó  465-516 

Tüdőgondozó   465-405 

 

Előjegyzés a központi betegirányításnál 12,00 óra után : 465-546, 564-069  

neuróligia, diabetológia, belgyógyászat , kardiológia, ortopédia  

 

Diabetológián rendel (kedd: 13,00-17,00 Dr. Sánta Ilona) 

                                   (csütörtök: 13,00 - 17,00 Dr. Maros Éva) 

Előjegyzés kartonozón keresztül, de sürgős esetben külön megbeszélés szerint beutalóval lehetőleg 

friss laborértékekkel. 

 

Gasztroenterológia: H-Sz-P: Dr. Maros Éva,  K-CS: Dr. Hegedűs Melinda 

Gyógyszerfelírás, engedély kiadás: 12,00 – 14,00 óra között 

Gasztroenterológiai konzílium vagy problémás betegek vizsgálata előzetes megbeszélés alapján: 12,00 

– 14,00 óra között. 

Kardiológia: H-CS: Dr. Bereczki Mária, K-SZ: Dr. Al Khawi Mansor, P: terhelések: Dr. Bereczki 

Mária, Dr Al-Khawi Mandor váltakozva 

 

     

        Dr. Kakucs Sándor 

                                                                                                     háziorvos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GYEREKSAROK 
 

A gyerekeknek szeretnénk egy pár találós kérdést feltenni, melyre természetesen várjuk a megfejtéseket. 

A jó megfejtők közül három személyt kisorsolunk, akiket kisebb ajándékokkal jutalmazunk.  

A beküldési határidő: 2007. április 15. 

 

 

1. Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen.                                                 
 
……………………. 
            megfejtés 

2. Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égből jön. 
                                                                                                   ………………….. 
                                                                                                            megfejtés 
3. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. 
                                                                                                  ………………….. 
                                                                                                            megfejtés   
 
4. Akkor vagyok legmelegebb, amikor hideg van. Akkor vagyok leghidegebb, amikor     
      meleg van. 
                                                                                                     ………..……….. 
                                                                                                            megfejtés 

      5.   Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. 
                                                                                                    ……………….. 

                                                                                          megfejtés 
6. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája.                                                                                                      
                                                                                                   ………………... 
                                                                                                           megfejtés 
7. Melyik út nem porzik sose? 
                                                                                                  …………………. 
                                                                                                          megfejtés 
8. Melyik kör lehet szögletes? 
                                                                                                 ………………….. 
                                                                                                        megfejtés 
9. Foga van és mégsem eszik. 
                                                                                                 ………………….. 
                                                                                                       megfejtés 
10. Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll. 
                                                                                                 …………………… 
                                                                                                       megfejtés 

     

Megfejtést beküldő neve: ……………………………………......... 

       Lakcíme: …………………………………………………………. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES ÉRTÉNYI LAKOSNAK KELLEMES HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET, A LÁNYOKNAK ÉS ASZSONYOKNAK PEDIG SOK LOCSOLÓT ! 

 

 

„Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,   „Eljött a szép húsvét reggele, 

Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!   Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,   Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.   Pattognak a rügyek, s virít a virág. 

Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,   A harang zúgása hirdet ünnepet 

Örömünkben együtt örül a megváltott világ.    Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 

Megváltónk is együtt örül az egész világgal,                Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot         

Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!” Szedtem. Akit azzal meglocsolok, megáldja 

az Isten. Az illatos rózsavíztől megnőnek a 

lányok, zsebeimbe beleférnek a piros 

tojások.” 

 

 
 

A locsolás kapcsolatban áll az emberiséggel csaknem egyidõs termékenységkultusszal, ugyanakkor a vízzel 
való meghintés utal a keresztség jelére és tartalmára. Valamikor vízbevetõ, vízbehányó hétfõnek nevezték 

húsvét hétfõjét, ami utal a locsolás egykori módjára, tudniillik gyakran erõszakkal a kúthoz, vályúhoz 
hurcolták a lányokat, és vödörszám hordták rájuk a vizet. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a 

locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun egyaránt. 

 
 

 
 


