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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott

ÜNNEPI KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

2010. március 15-én, 9.00 órakor
a városháza dísztermébe

NAPIREND:
• Pro Urbe kitüntetések átadása

– kitüntetést átadja: Várkonyi Imre polgármester

Az ünnepi ülés után a Szabadság téri emlékmûnél kerül sor 
–  várhatóan 10 órától – a városi ünnepségre.

ÜNNEPI PROGRAM:
• ünnepi beszédet mond Nagy László 

református püspök-helyettes úr, Füzesgyarmat díszpolgára
• Szavalat, Éri Alexandra elõadásában, valamint 
a füzesgyarmati Népdalkör katonadalokat ad elõ

• koszorúzás

Várkonyi Imre 
polgármester
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Magdi néni elment

Fõdíjas Sári Zsuzsa Szent-Györgyi Albert-filmje

Most kaptuk a hírt, hogy Boros

Magdolna – sokak Magdi nénije –

2010. március 1-jén elhunyt.

Az idõsebb korosztálynak nem

kell bemutatni, hiszen Füzesgyar -

maton született 1930-ban, és dolgo-

zott nyugdíjba vonulásáig, védõnõ -

ként. Aktívan kivette részét a vö -

röskeresztes munkában, annak tit -

kára, majd elnöke lett. Több évtize-

den át számtalan egészségügyi szû -

rést, véradást szervezett a lakosok

körében. A tanácsi rendszerben ta -

nácstagként képviselte a község

lakosainak érdekeit. 

A Népmûvészeti Egyesületnek

volt a tagja, díszítõmûvészetbõl vizs-

gát tett, szövésbõl alap, közép, majd

felsõfokú szakoktató képesítést szer -

zett. Szakkört vezetett, ahol tanulhat-

tak tõle a lányok-asszonyok. A vá ros -

háza dísztermében látható Füzes -

gyar mat zászlója és lobogójának

hím zése is – többek között – az õ

keze munkáját is dicséri.

A füzesgyarmati Népdalkör ala -

pító és lelkes tagja volt, amíg egész -

sége engedte, részt vett minden fel-

lépésükön. 

Az egészségügy területén kifejtett

szakmai munkája és a közéletben

betöltött aktív, odaadó tevékenysége

elismeréseként a képviselõ-testület

1998. augusztus 20-án Pro Urbe

kitüntetésben részesítette.

Betegsége miatt Szegedre, a test -

véréhez költözött, de a lelke itt ma -

radt a szülõfalujában. Nyugodjon

békében!

A legjobb tudományos és ismeret -
terjesztõ film fõdíját vehette át a 41.
Magyar Filmszemlén Sári Zsuzsa,
aki Füzesgyarmaton élt 20 éves ko -
ráig /édesanyja Sári Ferencné Nagy
Zsuzsanna/, a Magyar Tele vízió
Szegedi Stúdiójának szer kesztõ – ri -
portere az Egy világfi Szegeden –
Szent-Györgyi Albert szegedi éveirõl
címû alkotásáért. Az 50 perces film
2007. decemberében készült el a Ma -
gyar Televízió Szegedi Stúdió já ban.
Az alkotás a Nobel-díjas tudós életét
mutatja be. Szerkesztõ – rende zõje
Sári Zsuzsa, operatõre Herner Do nát,
vágója pedig Csepregi János. 

– Arra gondoltam, hogy ahogyan
nemcsak Szent-Györgyinek szerzett
a Nobel-díj dicsõséget, hanem Sze -
ged városának, úgy a Magyar Tele -
vízió körzeti stúdióinak is nagyon
komoly elismerést szerzett ez a díj
és ez a legnagyobb boldogság a szá-
mom ra, õszintén. Szent-Györgyi
Al bert az egyetlen magyar orvosi
No bel-díjas, aki hazai kutatásaiért
ve hette át a szakma legnagyobb
elismerését. Neki köszönhetõ, hogy

a világsajtó 1937-ben Magyar or -
szág és Szeged nevét visszhangoz-
ta. A produkció emléket állít a
tudósnak, akinek világraszóló fel fe -
dezéseit két kedve fogadták. A ta -
nárnak, aki hitte, hogy a tudományt
és a mû vészetet átélni kell. A sport -
embernek, aki azt vallotta, hogy a
test karbantartása a szellemet is föl-

szabadítja, és a férfinak, aki után
össze súgtak a nõk,- nyilatkozott
Zsuzsa a Békés megyei Hírlap szer -
kesz tõ jének.

Zsuzsának ezúton is gratulálunk
és sok sikert kívánunk a további
mun káihoz.

Várkonyi Imre polgármester
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Okmányirodai tájékoztató
2009. június 28-tól jelentõs vál-

tozások léptek életbe a személyazo -
nosító igazolvány kiadásával kapcso-
latban.

Jogszabály kötelezõvé teszi, hogy
minden Magyarországon élõ ma gyar
állampolgárnak, bevándorolt, letele-
pe dett és menekült jogállású  sze -
mély nek rendelkeznie kell valami-
lyen személy azonosító okmánnyal.
Ez lehet sze mély azonosító igazolvány,
útlevél vagy kártya típusú vezetõi
engedély.

Az elsõ személyazonosító igazol -
ványt a 14 éven aluli kérelmezõk
illetékmentesen, a 14 éven felüliek
pedig 1.500 Ft illeték ellenében
kapják meg. 

A 14. életévet be nem töltött
kérelmezõk esetében a személya-
zonosító igazolványra aláírás nem
kerülhet rá, kivéve, ha a 14. évet 60
napon belül betöltik.

Az aláírás nélkül elkészült
személyazonosító igazolványok a
gyermek 14. születésnapjáig lehet-
nek érvényesek. Ezt követõen is -
mételten meg kell jelenni valamelyik
okmányirodában, ahol – ebben az
esetben szintén illetékmentesen –
aláírással ellátott új személyazo -
nosító igazolvány igényelhetõ.

Valamennyi kérelem benyújtá -
sánál – mivel kiskorúakról van szó –
személyesen meg kell jelenni a gyer-
meknek, valamint az egyik szülõnek.

A 14 éven aluli lakosaink részére
még nagyon kevesen készítették el a
személyazonosításra alkalmas ok -
mányt, ezért kérem a lakosságot,
hogy ezen törvényi kötele zett ség -
nek minél elõbb tegyenek eleget.

A kérelem benyújtásához be kell
mutatni a szülõ személyazonosító
okmányát, a gyermek születési anya -
könyvi kivonatát és lakcímigazolvá -
nyát. Ha ez utóbbival még nem ren-
delkezik, akkor a személyazo no sító
jelrõl szóló hatósági igazol ványt/
bizonyítványt kell becsatolni.

Ügyfélfogadási idõnk: hétfõ,
kedd és péntek 8,00-12,00; csü tör -
tök 8,00-12,00 és 12,30-16,00; szer-
da szünnap

Botlik Tiborné jegyzõ

 FELHÍVÁS
A Füzesgyarmat Város Önkor mányzat Pol -

gármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Ingat lantu -

lajdonosok figyelmét a Környezet védelemrõl szóló

13/2000.(VI.15.) Kt.sz. helyi rendeletben foglal-

takra, mely szerint az ingatlantulajdonos köteles

 gon doskodni az ingatlanhoz tartozó köz területek

rendben- és tisztántartá sáról, zöld területek

kaszálásáról, jár da, csapadékvíz levezetõ árok, és

an nak mûtárgyának rendben tar tásáról.

Továbbá a fenti rendelet 15. §-a elõírja, hogy az

ingatlan tulajdo nosának gondoskodni kell a köz -

lekedési útvonalakra (közutakra, járdára, ke -

rékpárútra, stb.) és a kerítés fölé ki nyúló (alacso -

nyan lévõ) gyümölcsfák, és egyéb fák ágai és bok -

rok meg felelõ nyesé sérõl, hogy azok an nak rendel-

tetésszerû használatát ne aka dályozzák, és az

esetleges balesetve szélyes helyzeteket megelõzzék.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét a fen-

tiekben megfogalmazottak betartására és végrehaj -

tására. 

Botlik Tiborné jegyzõ



Húsvéti népszokások
Közeledik húsvét ünnepe, mely a

ni ceai zsinat óta (325) a tavaszi  nap -

éjegyenlõséget követõ holdtölte utáni

vasárnap. Mivel ez az idõpont folyton

változik, mozgó ünnep. A népi  hagyo -

mányok szerint a húsvét virágvasár-

naptól fehérvasárnapig tart. Virág va -

sárnapra esett a barkaszentelés, a ki -

szebábuzás és a villõzés. A locso lódás

elõtti napokat különbözõ szokások

tették izgalmassá és emlé kezetessé. 

A húsvét a keresztények legfon -

tosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a

tavasz eljövetelének ünnepe is, ame-

lyet március vagy április hónapban (a

Hold állásának megfelelõen) tar-

tanak. A Biblia szerint Jézus – pénte-

ki keresztre feszítése után – a har-

madik napon, vasárnap feltámadt.

Helyettesítõ áldozatával megváltotta

minden ember bûnét, feltámadásával

pedig gyõzelmet aratott a halál felett.

Az eredetileg zsidó ünnep (héber

nyelven pészah) az egyiptomi fogság-

ból való szabadulás ünnepe volt. A

húsvét egybeesik a tavaszi napéje-

gyenlõség idején tartott termékenysé-

gi ünnepekkel is, amelynek elemei a

feltámadás, az újjászületés.

A név eredete

Húsvét az azt megelõzõ idõszak,

Jézus sivatagi böjtjének emlékére tar-

tott negyvennapos nagyböjt lezáru lását

jelzi. A böjt után ezen a napon szabad

elõször húst enni. A böjt utolsó hetének

neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét

húsvét hete, egyes magyar vidékeken

„fehérhét” – fehérvasárnapig tart.

A húsvét héber neve „pészah”. A

szó „kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent,

utalva arra, hogy a halál angyala  elke -

rülte a zsidóknak bárány vérével

meg jelölt házait. Innen származik a

ritkábban használt angol név, a pas -

sover is. A kifejezés az ünnep magyar

nevében nem található meg, de

Csíkménaságon a húsvéti körmenet

neve: „kikerülés”.

Az angol Easter a német Ostern

szóval együtt keresendõ. Õse egy ger-

mán istennõ, Ostara a tavasz keleti

(v.ö. angol East, német Ost) úrnõje,

ünnepe a tavaszi napéjegyenlõség

idején volt.

A nyugati kereszténység húsvétja

mindig március 22. és április 25. közé

esik (beleértve a határokat is). A

következõ nap, húsvéthétfõ a legtöbb

keresztény hagyományú államban

hivatalos ünnep.

A húsvét és a hozzá kapcsolódó

ünnepek a mozgó ünnepek közé tar-

toznak, azaz nem esnek a Julián-nap-

tár szerinti év ugyanazon napjára

minden évben. A Nap mozgása mel-

lett a Hold mozgásától is függ a

dátum némileg a héber naptárhoz

hasonló módon. A húsvét helyes idõ -

pontja gyakran vita tárgya volt.

„A harangok elmentek Rómába!”

Nagycsütörtöktõl nagyszombat

dél utánjáig harangok helyett kelepek

szóltak.

A lányoknak és az asszonyoknak

nagypénteken különleges teendõik

voltak. Ezen a napon egy kicsit le vág-

tak a hajuk végébõl, hogy hosszabbra

nõjön és a moly ne essen bele. Nap -

felkelte elõtt az ajtókat és az ab la -

kokat kinyitották, hogy az ágynemût

a nagypénteki szél járja át, és moly ne

essen bele. Sok asszony az ágynemût

és más szövevényt a tor nácra,

kerítésre rakta, hogy jobban szellõz-

zön. Nagypéntek napján lehullott a

titok leple, ekkor kiderülhetett, hogy

kik a falu boszorkái. Csupán egy

fakanálra volt szükség méghozzá

olyan fakanálra, amivel a festéket

kevergették a húsvéti tojáshoz. Erre

kellet egy lyukat fúrni, s aki ezen

átnézett a templomban mise közben

megláthatta ki a boszorkány. A bo -

szorkányok az oltárnak, vagy az

úrasztalának háttal ülnek, és nagy

szarvuk van. Miután meglátta az il -

letõ, kik a boszorkányok, a templom-

ból ki kellett jöjjön és a keresztes

úton át kell fusson. Így a boszor -

kányok nem tudnak ártani a  kíván -

csis kodó személynek. A gazdák ezen

a napon herélték az állataikat. A

herélés végezetével a gazdasszony

délutánra elkészítette a here pörköl-

tet. Érdekes, hogy Korondon, nagy -

pénteken a halon kívül semmiféle

húsfélét vagy zsírosat nem fogyasz-

tanak, sokan még a kenyeret, tojást,

tejet sem eszik meg, a lótököt viszont

megették. Ek kor itták meg a pálinkát

is, miközben a beszélgetés, a szóra -

kozás sokszor az éjszakába nyúlt.

Ha nagypénteken sok esõ esik, a

nép úgy tartja és napjainkban is úgy

tartják az állatokat tartó emberek, hogy

a nyár folyamán sok lesz a májmétely,

sok juh és szarvasmarha megbetegszik.

A legények húsvétvasárnap ön -

töz nek

A leányok vasárnap festették meg

a tojásokat.

4 2010. március
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A tojás eredeti jelképe a ter-

mékenység, az új élet- „Ahogy

Krisztus áttörte a sír bilincsét, úgy

bújik elõ az új élet, a kis csibe is a

tojás börtönébõl.” A tojás festés

módszerei tájegységenként változott

és változik. A legegyszerûbb mód:

hagymalevél vagy zöld dió levél

fõzetében mártották a tojást, amelyet

virágmintákkal vagy levélmintákkal

borítottak be

A tojásírást viasszal végezték,

megolvadt viasszal írtak a tojásra, ha

megszáradt festékbe mártották, a

színes tojásról letörték a viaszt, a

helye sárgásfehér maradt. Nagyobb

ügyességet igényelt karcolással,

vakarással díszített tojások. A meg -

festett tojásokra egy éles tárggyal

díszítõ motívumokat karcoltak. A

legények Húsvét vasárnapjának

estéjén jártak locsolkodni a lányos

házakhoz, útjukat zeneszó kísérte a

leányok borral, tésztával és festett

tojással várták õket.

Vízbevetlé hétfõ

Hétfõ reggel a kisebb fiúk járták a

házakat, ahol piros tojást, pénzt vagy

kalácsot kaptak az öntözésért. Ere -

detileg kútból húzott hidegvízzel

öntözték a lányokat, helyenként meg

is vesszõzték õket. Mindkettõ a

jelképes megtermékenyítést a rituális

megtisztulást jelenti. Húsvéti szokás

volt Erdélyben a kakaslövés. Elõször

perbe fogtak egy kakast, búcsúztatót

mondtak, majd íjjal és nyílvesszõvel

célba vették, ha a nyíl a kakas szí -

vébe fúródott véget ért a játék, amit

kakas vacsora kísért.

„Komatálat hoztam, fel is  ko -

szo rúztam.”

Fehérvasárnapi szokás volt falu -

helyen a húsvét zárására, hogy fiatal

lányok lány barátnõjüknek, fiú

barátjuknak komatálat küldtek. Ez a

komatál, kaláccsal, tojással, borral

megpakolva a sírig tartó barátság

megkötését jelképezte. A komatál

címzettje, ha megkapta a tálat egy

másikat küldött cserébe, helyébe, így

fogadta el az örök barátságot. Ha egy

legény a kedvesének küldött ételt,

italt, azt mátkatálnak nevezték.

Végül néhány húsvéti locso ló -

vers: 

Néked int a hóvirág,

s barka bontja bársonyát.

Itt a tavasz: kikelet,

s a húsvét is közeleg. 

Messze földön jártam, 

Szép harmatos reggel, 

Aranytündér kútvizébõl 

Vizet merítettem. 

Aranytündér kútvizével 

Öntözgetni járok, 

Olyan szagos, mint a rózsa, 

Gyertek ti is, lányok!

Ajtó mellett állok, 

Piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával, 

Elszökök a lányával!

Korán reggel felébredtem, messze-

messze jártam, 

Tündérország kiskertjébõl rózsa -

vizet hoztam. 

Na, te kislány, megöntözlek, ma

van húsvét napja, 

Tündököljön a két orcád, mint a

piros rózsa. 

Az illatos rózsavíztõl megnõnek a

lányok, 

Zsebemben is elférnek a piros

tojások.

2010. március 5
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Húsvéti rozmaringos-mézes bárányoldalas

Elõkészület: 15 perc, sütés: 45 perc
Hozzávalók 4 fõre: 2 db bárányoldalas, nagy szemû tengeri só, színes bors, 6 szál rozmaring, olívaolaj, 1 dl marsala bor, 10 g
fokhagyma, félbevágva, 2 ek. méz, 1dl víz. 
A bordákat a száraz fattyús hártyás résztõl megszabadítjuk. Nem kell mindent eltávolítani, ez adja meg az ízét és szét fog
omlani a szájban, ha jól csináljuk. A bordáknál bevágjuk. Megszórjuk sóval és borssal, majd bedör zsöljük az olívaolajjal. A
bordák közé-alá-felé elrendezzük a fokhagymákat. Rátesszük a rozmaringágakat. Elõször 200 fokon sütjük 12-15 percig,
majd fél órán át 175 fokon, légkeveréses sütõben. Közben a mézet egy kis fazékba tesszük, felöntjük a borral, vízzel és össze-
fõzzük. Ezzel kell kenegetni a bárányt a második sütési szakaszban.

Húsvéti pulykamell
Készíthetjük roládként is!
Hozzávalók: 4 személyre: 4 vastag szelet (ha nem olyan szép vastag a szeletünk, akkor készítsük roládnak) filézett

pulykamell kb. 60 dkg, 20 dkg fõtt sonka, 2 db fõtt tojás,1/2 piros színû paprika, kevés zöld fûszer, 1 fej vöröshagyma, pici
torma, 3 db tojás, 2 ek. liszt, 2 ek. zsemlemorzsa, só, pici szárnyas fûszer, bors, étolaj 

A megsózott, fûszerezett pulykamellekre nyílást vágunk, és megtöltjük a következõ töltelékkel. A megdarált (vagy apróra
vágott) sonkát, a megtisztított apróra vágott és olajon megpirított hagymát és 2 db fõtt tojást, amit villával összetörünk, egy
nyers tojással összekeverünk. Megborsozzuk, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott piros paprikát és a zöldfûszereket,
tormát, és ha szükséges, akkor kevés szárnyas fûszerrel ízesítjük. Lezárjuk a nyílást, és a szeleteket lisztben, tojásban, zsem-
lemorzsában kipanírozzuk, és bõ zsiradékban kisütjük. Hasábburgonyával, burgonyagolyókkal, vagy pürével tálaljuk. Friss
joghurtos salátával együtt kínáljuk.
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület közgyûlés
2010. február 20-án tartotta éves

közgyûlését a füzesgyarmati Önkén -
tes Tûzoltó Egyesület. 

A közgyûlés napirendjében szere-
pelt a 2009. évi munkáról, költség -
vetésrõl szóló beszámoló, a 2010 év
tervei, tagfelvétel. A legfontosabb
napi rend az új parancsnok, illetve
ifjúsági vezetõ választás volt.

Szilágyi István parancsnok úr
több mint 30 éves kitartó munka után
2009. december 31-i hatállyal beadta
lemondását. A közgyûlésén részt

vevõ tagok szavazása alapján az Ön -
kéntes Tûzoltó Egyesület új parancs -
noka Huszár István lett, az ifjúsági
vezetõ pedig Homoki Attila, aki a
parancsnok helyettesi pozíciót is el -
látja. Az utánpótlás nevelés érde ké -
ben újra indul a Tûzoltó Szakkör, el -
sõ foglalkozás 2010. március 06.
1400. A szakkörök heti rendsze res -
séggel, szombati napokon lesznek
megtartva. Minden érdeklõdõ fiatalt
szeretettel várunk.

A következõ elérhetõségeken ve -
he tik fel Füzesgyarmat lakosai a kap -
csolatot az új vezetõkkel:

Huszár István: 30/521-24-03, Ho -
mo ki Attila: 70/701-66-19

Szilágyi Istvánnak nagyon jó
egészséget kívánunk, és a jövõben is
számítunk segítségére, tanácsaira,
hisz mint tag továbbra is Egyesüle -
tünkben tudhatjuk.

A két fiatalnak jó munkát, kitar -
tást kívánunk. 

Pengõ Anikó, ÖTE titkár

„Fõzzünk újra játszóteret!”
Idén a játszótérszezon már nagyon

korán, január 15-én elkezdõdött. Ezen
a napon elindult ugyanis a „Fõzzön
játszóteret!” program negyedik évada.
2010-ben az ország minden települése
újra egyenlõ eséllyel száll versenybe
nyolc, egyenként 5 millió forintot érõ
Delikát8 játszótérért. A program 3 éve
alatt több mint 120 millió forintból 24
játszótér épült. Összefogással Füzes -

gyarmat is benne lehet a következõ 8
nyertes település között! Fogjunk
össze, csatlakozzunk minél többen a
helyi játszótér-mozgalomhoz! A kivá-
gott vonalkódokat a Hegyesi János
Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény gyûjti össze, a Könyvtár
helyiségében. Fõzzünk Füzesgyar -
matnak játszóteret!

www.delikat.hu

Elkezdôdött
Február 27-én immár több éve a

Battonyai Barátság-kupával indul a
versenyidõszak. Ez az a verseny,
ahol elõször tatamira lépnek a
versenyzõink a téli alapozás után. Itt
kiderül, hogyan sikerült az alapozás
és min kell még javítanunk. A He -
gyesi KBSE hat versenyzõvel vett
részt a versenyen.

Fábián Rita serdülõ 29 kg-ban
bronzérmet szerzett, nagyon har-
cosan, keményen küzdött, mindkét
ellenfele jóval magasabb volt nála.
Poroszlai Ramóna serdülõ II. +50
kg-ban harmadik helyezett lett, min-
denki meglepõdött, amikor a bírók
nem a Ramóna kezét emelték fel a
mérkõzés után. Szabó András +70
kg-ban elõször a mezõberényi Ko -

vács János legyõzésével került a
négy közé, ahol a békéscsabai Andó
László várta. Két utánpótlás váloga-
tott csapott össze a továbbjutásért.
Sejteni lehetett, hogy ez nem lesz
rossz mérkõzés. A várakozásoknak
megfelelõen egy pörgõs, kemény, de
nem durva küzdelmet láthattunk.
Sajnos nem a mi versenyzõnk jutott
tovább, de nem kell szégyenkeznie
az eredmény miatt. Csák Dániel
szintén ebben a súlycsoportban
indult. A döntõbejutásért neki is egy
békéscsabai versenyzõvel kellett
megküzdenie. A menet elején meg is
lepte ellenfelét, amivel elérte, hogy a
bírók ne tudjanak dönteni, ezért
hosszabbítás következett. Itt sajnos
rendre lekontrázta ellenfele, így a

mérkõzés végén a csabai versenyzõ
jutott tovább. Mogyorósi Gyula
serdülõ II. +55kg-ban indult a dön-
tõben, nagy kedvvel küzdött. Végig
hajtotta a mérkõzést, régóta vártuk
már Gyulától, hogy ilyen hévvel
küzdjön. Ha csak egy hajszállal is,
de sajnos az ellenfélt hozták ki
gyõztesnek, így ezüstérmet szerzett.
Vida Balázs serdülõ II. –55 kg-ban
indult. Minden küzdelmébõl õ került
ki gyõztesen, így aranyérmet szer -
zett. A késõbbiekben oda kell figyel-
nünk nála a pontosabb küzdelemre.
Tehát minden versenyzõnk érmes
helyezéssel, és értékes tapasztala-
tokkal térhetett haza az idei év elsõ
versenyérõl.

Gasparik Róbert, Vezetõ edzõ
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Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az orvosi ügyeletet Szeghalmon a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelete látja el, Szeghalom,
Ady E. u. 1. szám alatti központtal (Szakrendelõ épületében). Az ügyeletet hétfõtõl péntekig délután 15 órától reggel 7 óráig,
hétvégén szombat reggel 7 órától hétfõ reggel 7 óráig a 06-66/371-234-es telefonszámon, illetve Szeghalom, Ady E. u. 1. szám
alatt lehet elérni. A helyi háziorvosok hétköznap a rendelési idõn kívül nappal reggel 7 órától délután 15-óráig a központi
ügyeletig készenlétet tartanak és az eddigi helyi ügyeleti 06-30-565-1020-as telefonszámon lehet hívni sürgõs esetben.
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