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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Bajót Község Képviselő-testülete 2009. 
január 29-én tartotta testületi ülését, 
melyen elfogadta a 2009. I. féléves 
munkatervet és módosította a 3/2008.( 
II.21.)számú költségvetését az alábbiak 
szerint:  
 

Bajót Község Önkormányzatának 
 1/2009.(01. 29) számú rendelete 

a 2008. évi önkormányzati 
költségvetésről 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

3/2008.( II.21.)számú rendeletének 
módosításáról 

 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, 
valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján – 
figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló – módosított – 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat – a 2008. évi 
költségvetésről alkotott 
3/2008(II..21)számú költségvetési 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 (1) A 2008. november27-e és 
december 31-e között átvett 
támogatások, . A kiadások és bevételek 
átvezetése miatt az alaprendelet 3.§ (1) 
bekezdésében megállapított  
 

145.006 E Ft Működési kiadással 
28.522 E Ft Felhalmozási 

kiadással 
118.761 E Ft  Működési bevétellel 
28.522 E Ft Felhalmozási 

bevétellel 
26.245 E Ft  Működési 

forráshiánnyal 
 
és az önkormányzat 2008. évi  
 
 
 

 

 
állapítja meg. 
 
 (2)A kiadási főösszegen belül a 
módosított kiemelt előirányzatokat 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja 
meg. 

(3) Bajót Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a következő kiemelt 
bevételi előirányzatokat határozza meg, 

 

6.447 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

85.316 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

40.186 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

13.921 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök ( felhalmozási)  

147.618 
E Ft 

Módosított működési kiadással 

27.397 
E Ft 

Módosított felhalmozási kiadással 

147.618 
E Ft  

Módosított működési bevétellel 

27.397 
E Ft 

Módosított felhalmozási bevétellel 

43.096 E Ft személyi jellegű juttatások 
13.270 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
44.670 E Ft dologi kiadás 
24.772 E Ft támogatásértékű működési kiadás 
2.896 E Ft működési célú pénzeszközátadás 

 államháztart. kívülre 
9.276 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
1.500 E Ft Kamatkiadások 

 ( folyószámlahitel kamata ) 
12.341 E Ft felújítás 
11.900 E Ft intézményi beruházási kiadások 

934 E Ft felhalmozási célú 
 pénzeszközátadás 

813Ft Felhalmozási tartalék 
Ft Felhalmozási általános  

tartalék 
486 E Ft Működési tartalék 

8.229 E Ft Működési hiteltörlesztés 
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
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22.145 E Ft Támogatásértékű működési 
bevételek 

3.409 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

3.381 E Ft Föld és telek értékesítés  ( 
Telek ért. ) 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított 
bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását 
mérlegszerűen önkormányzati szinten, 
a rendelet 1. számú melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 
 
 
(5) (4) A működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen 
önkormányzati szinten a 2. számú 
melléklet szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 
 

2.§ 
 
Az önkormányzat, valamint a 
költségvetési szervei, módosítás utáni 
előirányzatát a 
4,5,6,7,8,11,15,15/a,15/b,16,16/a,16/b,1
6/c számú mellékletek tartalmazzák 
 

3.§. 

(1) Ez a rendelet 2009. január 29-én lép 
hatályba. E rendelet hatályba 
lépésével, egy időben a 3/2008        
( II.21.)sz. költségvetési rendelet 
3.§. (1), (2), (3), (4),(5) bekezdése 
és a 4.§ (1), (2), (3), (8), (10) 
bekezdése hatályát veszíti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

Tóth Zoltán sk. polgármester  
    
Tarnóczy Tünde sk körjegyző   
                         

Bajót Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének 

2009. I. félévi munkatervének 
tervezete 

Február 11.  17 óra           
 
     1,/ Beszámoló a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről                              
eseményekről  
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
     2,/ 2009. évi költségvetés 
beterjesztése 
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. 
főmunkatárs 
 
    3,/ Egyebek 
 
Március 26.  17 óra         

1,/Pedagógiai Szakszolgálat 
beszámolója 
Ea.: Galba Katalin  
 
    2,/ Védőnői Szolgálat beszámoló 
Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő 

 
    3,/ Duna Takarékszövetkezet 

tájékoztatója 
 Ea.: Tóth Andrea 
 
    4,/ Beszámoló a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről       
eseményekről    Előadó: Tóth Zoltán 
polgármester 
    5,/ 2009. I. negyedévi 
rendeletmódosítás 
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. 
főmunkatárs 
    6,/ Egyebek 
 
Április 30.     17 óra          
      1,/ Rendőrség beszámolója 
                                   
       2,/ Beszámoló a két ülés között tett 
fontosabb    
 intézkedésekről  eseményekről  
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
      3,/ 2008.évi költségvetési zárás 
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. 
főmunkatárs 
                                            
          4,/ Egyebek 
 



4                                                                                                                                  Bajóti Kisbíró 

 
 
Május 28.    17 óra 
         1,/ Polgárőrség beszámolója          
 Ea.: Gődér Sándor 
 
         2,/ 2008.évi gyermekvédelmi 
beszámoló 
Beterjesztő: Tarnóczy Tünde körjegyző 
Előadó: Katona Ferencné szoc. 
főmunkatárs 
Csillag Erika a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat                                              
vezetője 

 
          3,/ Beszámoló a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről 
eseményekről  
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
          4,/ Egyebek 
 
Június 25    17 óra 
          1/ Kernstok Károly Általános 
Iskola igazgatójának  
 beszámolója a   2008-2009 oktatási 
évről 
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya 
tagintézmény-vezető 
                                        
          2,/ Bóbita Óvoda vezetőjének és 
tagintézmény-vezetőjének        
beszámolója 
Előadó: Páldi Imréné tagintézmény-
vezető 

 
.          3,/ Beszámoló a két ülés között 
tett fontosabb                                             
intézkedésekről eseményekről 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

 
           4,/ 2009. II. negyedévi 
rendeletmódosítás 
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. 
Főmunkatárs 
 
           5,/ Egyebek 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK      

 
Szeretettel köszöntjük azokat 
a bajóti lakosokat, akik 
januárban és februárban 
ünneplik születés és 

névnapjukat. 
 
 
75 éves 
Horváth Mihály 
Pallang Gyuláné   
 ( Birkés Mária) 
 
80 éves 
 
Jung Józsefné  ( Szabó Ágnes) 
 
85 éves 
 
Dömsödy Aurélné  ( Gabriel Mária) 
 
 
25. házassági évfordulójuk ünneplik: 

 
Molnár Ferenc   
és Füle  Katalin 
 
Sipos Sándor  
és Taferner 
Márta 

Sztankó Mihály  és Török Anna 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
AVE tájékoztató 
Lakossági települési szilárd 
hulladék illetve építési törmelék 
díjáról 
Települési szilárd hulladék   
15,- Ft / kg + ÁFA 
Építési törmelék 
6.5,- Ft /kg + ÁFA 
A díj tartalmazza a nagykonténerbe 
történő ürítés esetén a Tatabányára 
történő elszállítást és az 
ártalmatlanítást 
Ez a díj vonatkozik a 
vállalkozásokra is abban az esetben, 
ha igénybe kívánja venni a 
nyergesújfalui átrakást. 
Amennyiben közvetlenül saját 
eszközzel kívánják a tatabányai 
lerakóba szállítani a hulladékot a 
2009. évi ártalmatlanítási díjak az 
alábbiak: 
Települési szilárd hulladék: 
10.5 ,-Ft/kg + ÁFA 
Építési törmelék 
2,7 ,-Ft/kg +  ÁFA 

AVE Tatabánya Zrt 
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Tisztelt Lakosság! 
Kérjük adója 1 %-ával támogassa az 
Esztergom és Térsége Egészségéért 
Alapítványt! 
Az Alapítvány címe: 2500 Esztergom, 
Széchenyi tér 1. 
Adószáma: 18616318-1-11 
Az Alapítvány célja a kistérség 
egészségügyi ellátásának fejlesztése 
érdekében az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórház szakellátásának anyagi támogatása.  
 
Köszönjük! 

Esztergom és Térsége Egészségéért 
Alapítvány Kuratóriuma 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

FELHÍVÁS 
 
Bajót község 
Önkormányzata és az 
Örekőaljai Pincebarátok 
Köre Egyesület 
 március 21.-én 

(szombaton) tartja  
2009.  évi borversenyét. A borversenyen 
bárki részt vehet saját, ill. bárhol termelt, 
vásárolt szőlőből készített borával. 
Meghívott vendégként vesznek részt a 
botversenyen, a Szlovákiai Karva község 
borbarátai  saját készítésű boraikkal. 
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet 
nevezni: 

- fajtiszta fehér 
- vegyes fehér 
- rosé 
- fajtiszta vörös 
- vegyes vörös 
- couvé 

 
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban, 
fajtánként 2 üveggel kell leadni. Az 
üvegeken lévő jelölő címkének tartalmaznia 
kell: - bor fajtáját,- évjáratát,- szőlő 
terület helyét,- és a tulajdonos nevét. A 
versenyre leadott bormintánként, egyesületi 
tagnak 300 Ft-ot, nem tagnak 400 Ft-ot kell 
a minta leadásakor befizetni. A borminták 
leadási időpontja: 2009 március 20.-a 
(péntek) 17 órától 19.30. óráig. 
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth Lajos 
utca 84. 

A verseny eredményhirdetésére 2009. 
március 21.-én 18 órakor kerül sor a 
Kultúrotthonban. 
Az eredményhirdetést követően vacsorával 
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák a 
benevezett boraikból. 
A vacsora díja személyenként 1200 Ft/fő, 
melyet a borminták leadásakor kell 
befizetni. 
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós 
vacsorára szívesen látunk mindenkit aki a 
vacsora díját  befizeti. 
 
Minden borkészítőnek eredményes 
szereplést kíván Bajót község 
Önkormányzata és Öregkőaljai Pincebarátok 
Köre egyesület tagsága. 
���������������������������������������������������������������� 
 
Hogyan spórolhatunk ?  
 
Ne fagyoskodjon, 
takarékoskodjon ! 
Nyakunkon a fűtési 
szezon, gazdasági 
válság, nagyon fontos kérdés miként 
tudunk takarékoskodni a 
gázfogyasztással. A tréfás ám 

haszontalan válaszok 
helyett ( Ne fűts, 
vegyél föl három 
pulóvert ) néhány 
általános érvényű 
javaslat, hogy 

fagyoskodásnélkül 
tudjuk csökkenteni a gázszámlát. 
- Az átlaghőmérséklet csökkentése 
Celsius fokonként 5 %- os energia-
megtakarítást eredményez. 
- Vigyázat, a lakás lehűlése a 12 C 
alatti hőmérsékletre betegséget 
okozhat. 
- Szellőzéskor minimálisra kell 
csökkenteni a fűtést. 
- Ügyelni kell a gyújtólángra, az is 
fogyasztja a gázt. Csak akkor 
kapcsolja be a készüléket ha 
valóban használja. 
- A gázláng a csúcsánál a legforróbb! 
Konyhai gáztűzhelyen csak 
akkorára állítsa a lángot, hogy ép az 
edény alját érje. 
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A hőérzet nem csak a fűtés 
fokozásával növelhető, hanem a 
páratartalom növelésével is. 
Pl.: 60 % -os páratartalom mellett 
20 C-osra fűtött lakás ugyanolyan 
meleget ad, mint 40%-os 
páratartalom esetén 22 C-os. Így 
10% -os a megtakarítás érhető el. 
A fűtőkészülékek hatékonyságát 
jelentősen növeli a rendszeres 
karbantartás és szabályozás. 
Főleg a régebbi elavult készülékek 
esetében elengedhetetlen a 
szakemberrel való átvizsgáltatás. A 
konyhai gáztűzhelyek időnkénti 
alapos tisztítást igényelnek, 
természetesen ehhez is szakemberre 
van szükség. Ha főzés során a 
tűzhely nagyon kormoz ( a korom a 
gáz nem megfelelő égésére utal), 
ideje szerelőt hívni. A megfelelően 
karbantartott gáztűzhelyen 
könnyebb a sütés-főzés, és 
takarékosabb a gázfogyasztás. A 
biztonságosabb fűtés, és az energia 
megtakarítás miatt, a gáz 
fűtőberendezéseket is érdemes 
évente felülvizsgáltatni.  
       Krajcsovszki Ferenc 
�����������������ű 
 
NINCSEN FARSANG FÁNK NÉLKÜL 

A farsang hagyományos tésztája a fánk, 
ismerkedjünk meg a történetével és 
valódi receptjével. 

A legenda szerint a fánk története Bécsben 
kezdődött. Amikor egy Krapfen nevű pék 
meghalt, a felesége vette át a pékműhely 
vezetését. A pékség híres volt finom 
kenyeréről, a város végéből is 
elzarándokoltak az emberek, hogy 
megvegyék. Egyik nap a kenyér nem készült 
el idejében. A vásárlók egyre 
türelmetlenebbek lettek, zúgolódtak, addig-
addig, hogy a pékné kijött a sodrából, és egy 
darab kenyértésztát, ami éppen a kezében 
volt, valakinek a fejéhez akarta vágni. Mivel 
elvétette a célzást, nem találta el kiszemelt 
áldozatát, így a tészta a kályhán lévő lábasba 
pottyant, ebben a lábasban pedig zsír 
forrdogált. A tészta a zsírban pár perc alatt 
aranysárgára sült, így a véletlennek 
köszönhetően megszületett az első fánk. A 

bécsiek azóta is Krapfennak hívják. Egy 
másik forrás szerint a fánk francia eredetű 
édesség. 
XVI. Lajos hitvese, Marie Antoinette 
királyné egy farsangi bál alkalmával 
megszökött a Tuileriákban rendezett 
álarcosbálról, és álöltözetében elvegyült a 
tömegben, amely a karneváli éjszakán az 
utcákon kavargott. Az esti sétálás közben 
megéhezett a királyné, így egy 
mézeskalácsos mestertől vásárolt egy 
fánkot, amit az nagy kosárból árult. A fánk 
rendkívül ízlett neki, ezért az őt kísérő 
lovagnak meg kellett vásárolnia az egész 
kosár fánkot. A karnevál elmúltával pedig a 
fánksütőt is berendeltette a palotába. A 
mézeskalácsos elmesélte a fánk receptjét és 
elkészítési módját a királyné cukrászának. A 
cukrász finomította és egy kicsit módosította 
a receptet, és ettől kezdve a királyi lakomák 
kedvelt finomságává vált a fánk. Mivel az 
emberek hamar megkedvelték a finom, 
laktató, olcsó tésztafélét, ezért a mai napig 
fogyasztják. A legtöbb országban sütnek 
különféle fánkokat; a receptek a helyi 
szokásoknak és alapanya-goknak 
megfelelően módosultak. 

Az igazi farsangi fánk receptje  

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 db tojássárgája, 
10 dkg vaj, 1,5 dl tej, 2 
dkg élesztő, 5 dkg 
kristálycukor, 4 dl olaj, 3 
dkg porcukor, 30 dkg 
lekvár, csipet só. 

A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk benne a 
kristálycukrot és az elmorzsolt élesztőt. 
Néhány percig szobahőmérsékleten 
pihentetjük. Utána kevés lisztet teszünk 
hozzá (ez a kovász), és a tojássárgáját 
hagyjuk kissé felhabosodni. A többi lisztet 
előmelegítjük, majd a közepébe fészket 
nyomunk. Lassan hozzáadjuk a felfuttatott 
élesztőt úgy, hogy először a tojássárgájával 
keveredjen el, majd fokozatosan nagyobb 
ívben, kevergetve beledolgozzuk a lisztet. 
Ha a tészta egyneművé vált, hozzáadjuk a 
sót és az olvasztott vajat. Erőteljes 
mozdulatokkal dagasztjuk, szinte pumpáljuk 
a kezünkkel. (Dagasztásra alkalmas 
robotgépben lassú fordulaton készíthetjük.)  
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A tésztát addig dagasszuk, míg elválik az 
edény falától, és hólyagosodni nem kezd. 
Letakarjuk, és szobahőmérsékleten 30–40 
percig kelesztjük. Huzatmentes hely 
biztosításával és a letakarással kedvező 
életfeltételeket biztosítunk a 
kelesztőgombák elszaporodásának, miáltal a 
tésztánk laza, könnyű lesz. Ha megkelt, 
meglisztezett gyúródeszkára borítjuk és 
óvatosan kb. 3-4 cm vastagságúra kihúzzuk. 
Lisztbe mártott pogácsaszaggatóval 
kiszaggatjuk, majd letakarva ismét 10 percig 
kelni hagyjuk. Vigyázzunk: a kiszaggatott 
fánk oldalsó peremét ne lisztezzük össze, 
sőt, kezünkkel se érintsük! Mély 
serpenyőben vagy lapos lábosban 
felhevítjük az olajat, ügyelve, hogy se 
túlságosan forró, se túl hideg ne legyen (a 
hőmérséklet kb. 170 fokos). A fánkokat 
óvatosan forgatva a kezünkben, ujjunkkal 
egyik oldalukon középig benyomjuk, majd 
ezzel lefelé fordítva helyezzük az olajba. 
Azonnal lefedjük, amikor az alsó fele arany 
barnára sült, megfordítjuk őket, és ezt az 
oldalukat már fedő nélkül sütjük. Ettől a 
sütési módtól kapjuk a szalagos fánkot. 
Papírkendőre szedve leitatjuk róla a 
fölösleges olajat, porcukorral meghintve, 
kikevert lekvárral tálaljuk. 
Csöröge fánk receptje 

Ha valami finom, lehet 
még finomabb! 
Valószinűleg ez volt 
ősanyáink koncepciója 
is, így gondolták 
tovább a hagyományos 

receptet és így született meg a csöröge fánk. 
Ez a tésztájában különleges ínyencfalat sem 
hiányozhat a farsangi menüből. 
Hozzávalók. 25 dkg liszt, 5dkg vaj, 3 db 
tojás sárgája, 1,5dl tejföl, egy csipet só; a 
díszítéshez, ízesítéshez porcukor és lekvár; a 
sütéshez olaj. 
Egy tálban a liszthez hozzámorzsoljuk a 
vajat, majd szépen kényelmesen 
hozzákeverjük a többi hozzávalót is és 
hólyagosra dagasztjuk a tésztát. Aztán 2-3 
mm vastagra nyújtjuk az alaposan 
belisztezett deszkán, majd tésztavágóval 
vagy késsel rombuszokat formálunk. A 
közepükön hosszában egy vágást ejtünk, 
majd az egyik csücskét áthúzzuk rajta. Ha 
megvagyunk, bő forró olajban süssük ki a 
csörögéket, szórjuk meg porcukorral, az 
egyik végét mártsuk lekvárba( vagy kanállal 

csöppentsünk a közepére), és vegyünk tőle 
érzékeny búcsút, mert egy perc alatt 
elfogy… 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Régi emlékeket ébresztett… 
……..a legutóbbi Kisbíróban megjelent 
Múltidéző cikk. Visszaemlékeztem 
gyerekkoromra, az akkori boltosokra 
gyerekeikre akikkel együtt jártunk 
iskolába.                              Egy olvasó 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
GYEREKSZÁJ. A párbeszédek 
valósak, de a nevek 
kitaláltak. 
Panni már délelőtt berekedt, 
és repedt fazék hangon 
kiabált. 
-kikészülök veled, ezzel a 
hanggal! Inkább egyél, csak 
csöndben legyél. Szólt rá 
Vica. 
Terka nyöszörög az asztalnál. 
Ennek meg mi a baj? Kérdezik 
a többiek. 
Mire Berci:- Lehet az, hogy 
szakítottunk? 
 

Nem a győzelem a leggyorsabb! 
– mondja Borka. 
 
Ádi valami nagy butaságot 
mondott, mire én nézek rá 
némán. Erre megszólal: - nagy 
paraszt vagyok? 
 
Egy kiscsoportos kérdezget. 
- Mi az ott? Fecskemadár. 
- Hol a lába? Behúzta a hasa 
alá. 
- Miért? 
Erre Klári, aki végig 
hallotta a beszélgetést:- Ez 
a miért korszak. Miért, 

miért.! Jót nevettünk. Később 

elmeséltem a kolleganőmnek 
(ezt is hallotta Kári ) majd 
megjegyzi nekem : - Muszáj 
mindent kifecsegned? 
Berci felsorolja az összes 
rokonát: papa, mama, 

dédipapa, dédimama, stb.. ők 

adják át nekem az erőt. - És 
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hogyan? Kérdezzük. – Úgy, 

hogy gyengülnek ők. 
 
Milyen gyógyszert kaptál? 
Kérdezem Ádit. – fájdalmast 
. 
Jocó  alvás után ül az ágyon, 
magába roskadva. Kérdem tőle. 

Mi van veled? Mire ő. –olyan 
vagyok, mint a kialudt 
villanykörte. 
Öltözünk. Jocót 
figyelmeztetem, hogy 

kacsalábra veszi a cipőt. 

Mire ő szenvedő arccal: - ó ez 
remek.! 
Csőszös játékot játszik öt 
fiú. Végül négyen már csőszök 
lettek. Mire az ötödik Berci 
felkiált. – És ki lesz az 
ellenzék! 
 
Terkával nézzük a könyvet. A 
képen lovak legelnek. 

Kérdezem tőle. Mit csinálnak 
a lovak? Mire Terka.- nézik a 
füvet 

MEGHÍVÓ 
- Géczy Gábor előadására 

„Az égigérő fának ha nem nő újra 
ága ...” 

A magyarság küldetése, a Kárpát-
medence szerepe a világban 
Az előadássorozat a MAG (Mintaként 
Alkalmazott Gondviselés) közös-éghez 
tartozó előadók válasza egy olyan világ 
kihívásaira, amely szétzúzza a közösségeket, 
elszigeteli az embereket, hogy félelemben 
tartva könnyebben uralkodhasson felettük. 
A MAG mintája azt nyújtja, ami a 
különbözőségek felett is összeköti az 
embereket: a közös célt, amiért a világra 
jöttünk. 
Az előadás 2009. március 11-én 
18 órakor a Művelődési Házban 
lesz. 
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯ 
 

Gasztroenterológiai magánrendelés  
Lábatlanon  

az Egészségházban 

Rendel: Dr. Köpe Adorján 
belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos 
Rendelés időpontja: hétfő 14-17 óra között, 

előzetes bejelentkezés alapján. 
Bejelentkezés: 06-20-4455670  

Szolgáltatásaink: 
- Emésztőszervi panaszok gyors 

kivizsgálása, kezelése, 
- Vastagbél daganatok megelőzése 

szűrővizsgálattal, 
- Gyomor- és vastagbéltükrözések, 

- Kisebb polypok endoszkópos eltávolítása, 
- Krónikus emésztőrendszeri betegségek 

gondozása, 
- Lisztérzékenység szűrése gyorsteszttel, 

- Helicobacter pylori meghatározás kilégzési 
teszttel. 
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KKaarraaookkee  

ZZssáákkbbaammaaccsskkaa  

JJeellmmeezzvveerrsseennyy 
AA  bbeellééppééss  

ddííjjttaallaann!!    

HHáázziillaagg  kkéésszzüülltt  ssüütteemméénnyyeekkeett  ééss  

sszzeennddvviiccsseekkeett  sszzíívveesseenn  ffooggaadduunnkk..  

MMiinnééll  ttööbbbbeenn  ööllttöözzzzeetteekk  bbee,,  aazz  
ööttlleetteess  jjeellmmeezzeekkeett  ddííjjaazzzzuukk!!    
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MMiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt  sszzeerreetteetttteell  
vváárrnnaakk  aa  KKuucckkóó  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ééss  
CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaatt  ddoollggoozzóóii..    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  

 
 
Ha fáj a háta 
és minden mozdulata bántja 
Hívását Márta várja 
S gyógyírt visz otthonába. 

Egeresiné Vanek Márta 
����06 20 828 99 03 


