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nregtart()tt tcstiilc1i ij]asen r'cnrikíl ii]i llc

jclcntósscl ijncndc/tcttc nrcg kcpr isclii
i]lkct.5 !./cll strlrlk trlllrtiicsll1itsár al Ítg1

lliszetrI lnini]etl Riiszkót szcl'ctii ós l'c|lil
clcsct ilrilnrnrei nvrrglirzir lrolgiLrt.

.A Be stloo(ls Magr 111157i1g Rl. ((lPC)
Lr I,rrr I ir ,\ :rtrri kr.Jrri;r .r Lil.,.r'p

l,rr\

in|ó./nróIl\cit .l./ ()kliltás rlci clós' a kultít
Ía ós a sl)()rt tcfiilclall c8valál)t.
Ennck jegróllcrr a Riiszkci S1lorLki!r
s1lortfclszcrelések r ltsiLrlásár'a 8(X) cFt

kancsitlszóli ópiilctónck lci
raiz ós irrlllaszcrck t ásárlásacl;1 ol. rz irltaiiirros iskola 1.300

()t' a./ a)\'o(la

riiiuisára .

!a 9(10
cFt ()t. miq a ntiirc]iidósj haz llclsij 1'cs
tósi Ús Íciir.jítási lnllr]kálataiIa. s it lilll!
nau reltrle,,r'óltr'óIlck !/p()n/()rálásakóilt

l llliIli'' fl tJnl''I'JlJ.l'Jn lc'/('
siil. S rrinrlczck nrcllctL n(r\cmbc!l)en
;]\\,7('.íll

niintlcrI intézmón} r.i s,/ ám ít(-)g él)c kkcl
gazdagszik! A cóg |ilirrrlrllauir'ir rrral kll
r'állban is száIrríüal()lt u kij,/scg akáI kil
liLatir akitr szptltlzrrr'ltlási có]lal kcrcstijk
'
fc]' dc paÍlllcr \ ()l1 ir l'altt szctittvr í', hálil
,/dtálrak l'c.jlcs7tósÚtlctt is' Kír lur juk'
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Iragr l lrrtÍnrr lsan il-l ka1lcsrrlal
l'clll I nraIa( lj()n' sőt a 1cllctijsé

gckhcZ móÍtcn ttlr Íillró1liil.|iÍrl

lli)lvlltils a kii\ clk(]./ii .)ldalolll
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VTII. Röszkei Fillunapok
Alnikrll'a kistclcki
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tiik. rnóg tlcrtl lcire1
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A szcttlmisc lltiu] il./ óI(]ck]('j(]ijk sct'c!e llttsur'a ii1\c jutotl ki a filrril Flltallrj
kcnpiItr jóbc. allrtl l() óI'a lltálr kc,,(lai(]ijL1 a kttlltlliilis 1lrllgrarn'
Mag'r ar'i L1tszlil prrlgÍlIttcs1et' lirr'r'ir lstr1Lrr l'l lg ar1l'llt tla.jrlorlr lslrilk ad(nnÍIl\ ()',1a
Ri)szkc krlzsóg l)lükctljót' tttclrtc ttiilti]ctllj irlr]rlnrlisl illatrltl c2r 1lrthárliri ll. A trrtt
r ciijrlósi há,, r czctii.je, BlrrllÍsrró MlirLi i\.1lir1lL r il'iigcsrlkrol kaI)()tt ForIó lst\áIrtól
itnnak aprtlpr'rjírtt. Irrlgr a l()
tis/lelhct jiil szcntólr óllcn'
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1iLlrlríLnak Ilir.]tlani nrcnr'assztltlr
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A tta1l szilles klr alk1idjiillr'rl kic]ltcllc1lclt lL rilnit rutl cslttri itth()ni szelc1lióse_
IliclVc1 stcl) acr'rlllic' hiLtírtrn tilli nópú!Ilc cgriilles cs iL szegetli sziltház szítlószcittck
nlíjsrlrir clijzil1l rlrel
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to8attiú cl a II. Röszkci Fo8athajto vel
\Cll\ rc. llos} meglckinb('k a tru g;örr''ö

Még a nap is kisüÍött

művósznő kirli]lításának rnegn1 i tíljiLra'
A-l ílLc/L's aJirtl r'igln_r zrrrrk;rt ,]s rr''
taénekcsck szórakllztatlak milú.ct, hog\
azután a déluún további r'Úsze cg1 másik

ríi páros l'ogat viadalát.
A vc$clly legjobbjai: 1.Brlrsos Béla,
2.Hí-rdi l(írtlly' 3.Taba jdi Bcnce.
ltt s7clctlléIü ntcgkösziÍrni Hódi ká
rolv szcrr czó munkáiát, a lbgathajtók
rész\'ótclél, hogy a rnár hagvomártvtls
nak morttl}iató "röszkci csős fogathajtá
s()Íl" e ritka sportcsertlegóben

Barrd 'lirillrrd /(tl\'l i;ll\/ott- rn(l\lt llj
szerti' mókás tá cokat adtak clő a Saslé
szek rock and roll klub tllncosai.
\ \/ln\.,nJlü\;llI I'cld l5/ ltL'll LL'nl],inl
cslcrc Ltln)rtll//(l ! ar(J r \/,)rirlo/lli \ a

r'.lt '\ rösu kcick btsoliaa m',ril
halni ka1ltrllan igatán szóp zárása lett l
Vlll. Rijszkci Falunapoknak.

(folytalás aZ elsij oldalról)

rii)iYlalás a/

ctii', rli

Az ebéd iricjórc sem maradtrtnk érdc
kesség Irélkiil' hiszen ckkot' keriilt soI
Palotás Mária Errlél1''bijt számrazó 1'csttj

rlldalríÍ)

A Lilzség I'cjl/j(]asó1

a ren
(]ijl'('iÉ ló1c5ité5c js. irlel)ct a csolBrád
s7()1gália

ci Rendiirfó kapitiínyság is úmcr
Ta1áIl ()kta)bcr h(-)naptól műki;dik
trra'jrl ir lliizis. S l'ijs iil]< lnrárur_r al.
Tá.jékrlztatíl }rali8./()tl cl a kiizsó8iink

N'lcgr

műfajé lchessell.
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r I r , ' I . a E a r'' I rs a
\ alalnillt a szeluly_
ircsator
il.
s/cro\\
\ l/lis/lita) miiki1llcscról' A kiizsóg vízel
ialása nle8íclcló. Ítgr a ntcltttvisógi mint
ji Inill()só!i ci\árais()k tckilltcúbcrt' Al
cgószsógcs i\'i)\ i/ hi./1()síúsir a lcglilntrl

i' ,r'zz,-l r;'1"
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:air1i lclariahrk cg,viLc.
A szcnttr'r íztisztitr-r rrlíikijrlóse
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A falunapok programjának fő Szponzora z
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AGYARORSZAG RT
volt' melynck ezúton is szeretnénk
köszönetünket kifejezni!
BI]STFOODS

j, \/(nrr\\r/
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]ak()sSá8()1, h()g'\' a
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Szcn'czlik

tatásrlk rrriniisi:gót ja

itja.

.\,, iirk,,r'rrJn\ /il ,liitrt,- * ilul'irlr az
rjr<rtla ttrilr a l,allása rcggci 7 rlráLr-ll dél
llúur ]7 (jÍáig tal1, lcr' ós/ctescn a da'ika
ttótljk rrrár 7 ílra elijlL 1s szílcscn r'íLrják
a g\ cÍckckc1l
t]rlrbásnó Márki Márta
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j MAGYARonszÁc nr.
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lrul''trt

Másnap sajnrls csctt, de Ini ncm.ia(l
tunk vissza' hisz ígv is Szóps/ánlnal lii

9( )()

rii(liótclcli)n

lószcsítcnck bennüÍlket.
A dóllllillli focimeccsre máí többen
cllálo8attak, ahol a rivális ezúttirl Móra-

Jazz

8yókat.

tclcli'lla$asá!] ír j arlirtrlmyot
lótcsit a r astjti 5ínl)iil\a lnclictt, rncl) a
w cstc1

A Story Villc

1998.
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TANÉ\T,{YITÓ
Eltelt a n1'ári sziir Lrjra ilt a szcp

tcml'rr.

Ktz'l''lil rz , ^ l;i. fzt

é\'c1 rendha!]) i) rlló(loIl

a tanévnyitót aZ clsij

]icldliik.

;'u

ge1

.rj

lris'/cIt

ta

nítási napot nregelijz(icn,
au€!üszn]s 3l én délután,
a megírjult' megszópiilt
iskolaudvat.on tarlottuk

meg' Elósziir Vlocskó Mihál} i8aZ8at(l
ílr kösliinlijtte a kis clsósijkct. EZt kij
vcttc a7 iskola diák.juilliLk rnÍistlra' akiL
\'idám toboÍZóVal lrír'ták a kicsikct a

"suliba''' Magyari Lászlil polgírnncstel
ttr öri]mm,:l il(lLr al J1 iskull '.'lt it'a
r

1clópítctt l'ara!]()lt iÍLsZótcret. I!]\ taÍlll]liink r'endczettcbl). kllL1lirállal)t) kijI'
r\urutlrcu li;lthrtil (l ;'z "r iL li zti

slünetckct. Ezzel cgr rtagvllIt fc!l \a
g\unk teliesiilt. Ehhcz rrr tr.]tott

a slcnclésbc: BolbásDó MáIkj

M1il ta; a lüiul)ag lűrÓszelósóben:

Dobó

'Irizscl'ós Miklós Mátyás; a fal'aragók'
kik ijsslc1ülítot{ák a iáaékokat: Nasv
l\t\ iur L\ l.lriiL lslt an. r llur ilrt Szr'
kcrcs Imrc' aki idcjét
ncm sajnáll'a dolgo
Zolt' hogy i<lőben elkószüljcnck a játékok.
sa.ilos aZ időjá.ás
A Móririalini
igazátt
kcd\'ezett.
nonr
Alap1ilkri Mtivészeti lskola betltutittko-

zását tcljcscrr clmosla a7 esíj' Rcrnóijük
cz ncnr belill1ásríja maid aZ oktatasuk
tJall réslt\'c\ ók slámát'
Elt kii\'clijen nrég cgy kis nteglepctós, csy kis cscInoge várla az clsósöket
az iskola ctlódlójétrn. Rcrnél.jük, hogy
rnirrdcnki .jill éreztc magát!

Fazckisné Molrlár Éva

................1
T

ÉRS ÉGl v Íz*tŰ -ŰzqMELTBT ÉSI

INTEZMENY

Mirrllcn hírcsztclós cllcnÓrc a l'ijs/kcj Vákuumos s7elÚlr\'í

/0l\ c,/ct(i leI]ds/ct rIrÍíkijtiik.
E,,lit(Jll s/cl'ctllÚIll úiók(),/t.ltIlj a tisllc]t lak()sokat a Rijsl_
Lórr kialakíuisra kc ilt lSE'KI rcirtlszclíj '" áktrtrnos szctltlYlí

/e]\ c/c1aj

!cnd5/cl míjkildósórijl ós nnnak escllcgcs

llllónriiirirl.
A r ilLttuttlrls s/cIlll_\\ i:/el\ c/etii r'cn<lszor rnóretezóse szc
liIll cllcl]tali)ctl ntas r'cttdszcríi su eltriyl ízclvczctij miil'ekkcl.

1lrr

ijnlis/lltl() Íell(1s/cr.

A csa lr rIl rrr'ctlt]szcI hitlá.jára vtlrla&ozó hilek azórt indu]tú
cl' lrllgl cgr szctlr r_vr'íz kiboosátórlál lendszclcscíl s l elop zárá
si rlriúsi lrillík alakultak ki' A Iribák oka a szcnnyvízkibo
cs'ltó á]L ] ki\c./ctclt nagy rncnnyisógíi /5íI, anrclyct a
l,Jtktttlntlls rcrlrlszcrnchezcn' más lendszcrck szinte c8yá]talán
ocnl tudnlk kczclrli. Ez azt .jclonti, hogy a grar'it'íciós csatorna
is el(]Llgtll a llati'ütltas zsíldaratxlkLtil. A szcnnyvíz kibocsátót

cgróllkórrt trtiItl rrlirrdcnkit' aki étkczósi vagy ltasonlóan nagy
zsir'adók killrrcs/Ltlissal .jiilíl tel ókcnysóget l'ógcz, elijtisZtító
llct'ttttjczós LiaIakititsára lrlg.jík a hatóságc.rk kijtclcZni. Ha a
kilx)csát{)tt s'l eItIlr t íz rrrirlijsÚgc rncgfclclii' akkor a r ákuurnos
lcnrlszcnrcL j,rl Lcll nriikiitlttie.
-l
isrLclclLcl:

Kiss

FAt U\l

Ist! án igalgató

MIÉRT MEGYEK EL ISTEN HAZ1.BA ME'G
(V. és 'd 1998)
ROSSZ IDOBBN IS?
MeÍt Isten minden vasárnapot megszentelt ós nem tett kivéte]t
az esős, havas napokkal sem.
Mert elvárom, hogy Íalunk papja a he11,én legyen, és nagyon
csodálkoznék' ha rclssz idő miatt otth()n maradna.
Mert jelenlétenre anná] nagyobb szükség ]esz, minél kevesebben jönnek e] rtlssz iclóben.
_- Mert magatartás()m mindenkóppon hatással lesz nlástlkra, akkor is, ha elmegyck, de akkor is, ha otthon maraclok.
.' Mert a keresztény é]etnek nem szabacl llarclmétert(''l ltl!!cnit'
Az lsten}rez fűz(jclő viszonyulásom az iránÍa érzett szere'
tetemnek jele.
Aki csak távtllról ktjveti az Urat, kilnnyen abba a veszélybe
keriil, hogy könnyen szem elő] téveszti.

KOTBLEZO?
E1lpen tcnrplr lInba kúsziilijdtcrn. '.
Egr rrlkrrlt kisli1n\ alt kórilczLc tijlcnr:

Kiilcle,,ii'l
'slí\'cn tllijt l a kéfdcs.

. iIrJ'lrJ!"nl

Ki;telcr(i'l

Engenr hÍlaarlásra

Kiitclezii?

llog}'óÍtcs5crll rncg cgr rniii g'r crckkcl,
mit hrrz szálnixnra a r'asÍrnap reggcl?
IlLlgr nliórt slcÍcteln lig\ a tcn]ploIn()t,
h()!]v (Í]anlclllli lleln kill(}s f()b()tl
lr ..

htigt' éneldóscrn txlltltlg r al1rltItás
arló]' arrrit Atl'ánlt(')l kapok'
és érr elijtte letxlnlllrirtrlk'

Biilcsiik Dáü(l

Börcsijk Anrold ós
Rá(lóc7i Erika kisI'ia
1998. .janttár 3().

Takó Nikolett

Józscf ós
Lllr ászi Ágrrcs kislárrl'a
l 99t. nárciLts 3 ].
Bii'csiik Gl.rbor LÍiszló

Takr-;

ajrcsök Lís7ló ó5
íszi tr'ika kjsl'ia
l998' április l7.
szaln]lr {]e(jíli'r
B

Lrrr

Nórnctlr Mária kislánvii

l997' októbcr 3l.

Fflg}!}".ts Dilüd
Fagrg1'as lnrrc ós
Nagr Zsuzsanna kislia
1998. ht)rilis 29.

Most kiirviiriigni kczdck,
lrrlgr e drága 8}cIlrlckcl

schvÍrrtz Balózs

kötclcl/c cl -l c8i s-/cÍclct
en'e a/ ál(l( )tl mcgtapasll larsfit'
(D.

KERESZTELTEK:

'Szalrna.IáItrls ós

kijlclcz (j

r,LrIl IrlL!Utrl \/,)Li\.

v rr/é6árr'o ÁiroloÍ
O( ^hlrei ()

Sclli artz L1Lsz]íl

La jos [-i1it kislia

L

l9(.rS

l99Íi. .jtirIitts

'

títr'Iráz

A kiizsóg

nionrrgrál'iájállarr (Röszke
llépe) p()nt(Js kópet kaplrat róla
az rrlr asó' Mrlst, ttrlgr rnégis ciiíIlozako
l'i-rld.je Ús

'L'nr l.rli:rr;rl .r trr,rlt;rLi.'ir ll trlltr rc
lct]cn. onkl;ntranr/ati \ arlas,/lás( )k eli'!t
iriiunk' Ug-r'c ilri':nkrlt'Itent tir't' ha a 1lól

\,,iill1lli, l''l JllitjriL.
A ll\'íil tckintetii. óIlcllnct Ús hilct su
gíu'zó ar'c ni)gött álI a nél Pa1l1l .Iilzsel''
A riiszkci terric[ijbcn a ner c nriigiitt mats\ lrr l irjil\ i r'lz'Il.ar' i l'' 'lil llü(5' '\ \ im lJ
lálh tó' E nc\et ki kaphatta tteg'/ Ncm
l:rLLrl'r I lr'lrrrrL

lrllt l'ijiskoláho',' c!]\ctcnlhcl
lrpLr. :rLi ,zaLtrt'h'rrrl

kijt\ e'

Al

:r l;rlr.j;r rrs szrt

kcbll rÚgillja d !ll.l "H()Inokháti Kistó.
sógllck" llcr clclt s,/egcd Als(lt.rII\'a
ruzdaságJ, krrllLrr'iilis 1'elerrrelkedésóólt
kii,.di]li' s,,c8c(l r,árrls akktlr'i ké1lr iscle
lóbcll .Ióska llácsj Rijrzkón kíl iil a dorna

i,/LLi. J/ rl\' L l/l,"rrli.

r

rt '.itrrrrri.

pus/lalnólRcsi kapiti'lrrr ságokat kópr iscl
tc. E i'itl\ irk akkol ki)zigazgatásilag Szc
gc('Lhc-/

taft()ltak a FiJispárl re',ctósc

irla1t' 'lilskil lliicsi srlk cgróir tisztsógÚt
nchóz lertnc l'clsortl]tti' átt a lcg1'rlnltlsall
llat rrrógis ntcg eIrtlitettt. lskrllaszÚli ós
c3r1rázkiizsógi clnijk. Ncr'óhcz ]'Íizórlik a
'rjrs\ l(

lirl(rl\ ri K rl'.r.2 \'rt'rl l'lrrl'rrrr'.

sal .rl r cEriitttl tLii.lr '. l-t.lrrr,

tr.:

Gvula piispi!kiskola. Klcbcrsircrg Krrl
I99E.SZE,PTEMBI]R

'

Tii't l lltós zcr'1ár'' Gazt1rsiLg1 IsLrrllL

20 kh s m in tagaztlasággal' A IiiLraIrgttl
is aZ ő c8\hálkölsógi cIrri)kscgc idejcrr
kondultak c]ijszijr'. Ncrn \ó]clle lcl]iil.
ltllgy a nagr,ltalallgila ÚI'cllc iiIrtr c Pa1l1-'

Józscl' ncl e ()11 \ an. HoP\itll ctttlókeztlcl
alak'iá.a a k()lliir'sak'] Rcndkir iil lratárrr
7()tt c8vónisó!

kttr

!('1. Ncm lÍiÍte il lric!]itl

{'iiZérl'ulál igónrlóstr'il a szcgórlrsógi lli
/on\ í1\'án}' kólósÚig nrinrlcttrrcl hrlzza
l'o.dulhatotl. Bá1rll e rrtbeI' r lllt'

ot

ilág

rrÚ1lóór't

(jállor

Ós

llátlarr

lr

'\

llllliztrtl. Az

"bLr8risndk" clcgrarlÍ1r'r kó1lt iscliitltr
sát, Tririjs SÍnr1rrr' pcIrziigr i li'ilan1tcsrlst
kcmónrctl Ícl]í]rc llliisil()lla:''\'iigrc trr

.Ll

rneg.

Papp 'Iózscl'ritiiL Rilszkc í]l]it is. A li'j
lrtcalt tcl.jcs lrossziilrau ar O iliin\iLrisrr
alatt kiivc,/tók ki' Itaz' akktlr cLcg prlrrrs
rÜl r'' rJzr''rr.r^ \iL( i,t. 'l( rr., L l.z
alap.}aiIr .járrlrlk Fcls'/al)a(lllliis lllcü Ile\
ala1t c nc\'ct ü 4() ó\ cs ()Í()s'/ 1llcgs7Ílliis
crnlókÚrc ijzi a laltt' Gtlczi 'Irlzscl kiqli
tiinn-va] cg\'íjl1 s/cneltók rrreg a jÍrrluó
pítéstis'

ili)l\ liLli'ls il 1i) olrlirlon

ós
Cse lr Tílrrca kislán_r a
l(l()5. dcccrnbcr 25.

\x:!'Ritl

KataliÜ
Nitgr Gltrla ós
Fclrr crncki Margit kislánra

ttÁz rssÁcxorÉs:
llur :ta Attila Rilszkc

l) iulai E(lit Riis/kc
l]ii./irtsá8()l kij1ijtt
l 9')S. attgttszttts 22-ón.

IIAI-OTTAK:

drlrnásrrl Móltrlsiiglxl. htrgr Illii1r'1ttcrtr Ll
eu cr tcrrnclr'jis S00 |llpr ika LiLcs,,il{j iill.
Err vcli.ik az Or szilcl kitilitcrrr." ,\ rrlsr

.ri,rr'lrlr l":sl'ir l '(.it.ri l.

Silllrllr Cállol

l('l()S' á1lrilis 27.

irst. A kiscIrlllcI' kóltlóscir cl.

tirrtval'

itlttrtt

(]sclr-[ínrca kisl'ia
l(.)9J. arrg rrsz lrrs 19.
sirrl(nr Vivien Pet|a

50 év távl^atábó|
József?

.5'

Sittttlrt Gergó Gábor
S

Ki volt Papp

Ús

R('Zsa G}i)t'gy ,34 ó\ cs

iith Ilrlrra l'Úr'jc
. l()()|i ülrglls/tlls l7 óll'

lIr lrr

Kttllti Katalin .l2 ól'es
Krlr iics l:crcnc l'cIcsógc
-

l()93. iill!]lls7tlls l9 ón.

Széll Ltrkács ii5 ór'cs
BrLlll \,lirrirs Gizcila i)zr cgve
- l()()8. itrrgrrsztrrs 23 án.

'

FAI-U.SI SUTTOGO 3.

A SZAZHoLDAS PAGONY HÍREI...
AKTUALIS
A nrÚi szijllefijl risszuji)iiik'

ós a Kipper házbanjászílk

s/cl)lC]Illl)el clsc'ióll nreé]ófke/tck az Ír.j llirrxlalnrakba' A kijI
ll\ c,/ct]'c cs()dálkl )/iLs, az örrjlntcl i eg) lnást iid\'öllések ki jZc
l)ellc !lóIrán\ rr]()Il(jat()s tá.jók()7Lalóra iS .ju1()tt id('i. üí8

jiikkcl rrregcsrldálták a kisll\'crll)ckck Írj kiirnyezcriikct'
L'Ihirtlgzr.rt1ak. hlrqv nrár !áf1ák a s7cptembert. s()k s()k bol(]{)! i)e!'ccl liilti;1lck cl cgr'iitt. hr.rgy rnegs7ülctclt a kiStes1\'óI.
klsÚr'r1

lrrrqr eltir-ri1 cgr cgr 1lestólihiba, lrog1 rlactls a gvonnck''.
l']g\ g()Í](1()l1lrk. c/ a tóIr]a mcgérderrrli a Í'igYclme1.
Vckerrlr I'irrrtás 1lsz iclttllóg Lrs sokslo. adolt rnár clljadásai
l ;L], itásairit] tanácsrlt l'elnreriilij prrtblónrák kczelésélg' Ine{

Ugr grlIrdrlljuk, lnindan }iirn hitsznál

rllr1iisiir'a'
!r

vcsszl'ik

)rr(lolanilrak.

"A grerelick cgr I'ósl c lrárllnróves krlra ki]riil riehéz ólclsza
Lils./l)a kcrii]hct: ez lr srlkat cnilcgctctl rlackrlrszak. A ki5l'iúl,
kisl'tIr\ t sil.iát()s i'ltal()nl l'()g.ia el; cddig cn8edc]mes \'()lt, nl()st
rttinilcrrre ''llcItt" I]lcl \ álas7()l. ha ttern az tijrtónik. anrit ij akar'
l;)ldhijl \eli tniigiit. l'itgr l)chirrap()tt s/á.iial. leslcgctt l'eiic]

llitli8al' Íla sziiInálll kellcttlesct kír,ánrrak tij]c. a/t is lllc!]til
gddllitliil_ sii1 ha un'a kóljk, alrtiL tlróg a./ cl(jbb maga is akirrt'
i]tttttaL1triil is st ettr llcl'r lrrj ulha1' Ugranrigr. ahogv az clsij ló
1tL'sektIól ttell a/ !()ll a li)llt()s. hrlgr htllá tncgr', hancln az.
l]()9\ iar: Ill()51 scltt az a lólrrcges' h()!\ IItit js ki\áII' irnIlelll
I l 'l; t: ; z rl.rr'.rtl'rr. r\irk )l '1.:J trtr!i'
[-egirlkállll az arrr iár al S/cl]IL)cIl (lac()l il1enkor a grcrek
hiszcit rc]c \iiÍl lc!ti]l)l)cl cgriiLL. ós li)lvtatanlik a s/íilctósscl
t]lerke./(1('i(lirll cls/itkaÍl/Ls' s ugr allakktlr. a ikoI ii}cn ''lln(l()k
Lis ki]lilk'' kÚ r ÍIik s eltijl aj lnaga is s1cn\'cd . móg er('jscbbó
Ilii az igóltrc a llecÚzés. kctlrcskerlij szil tttán. De ha clt'szcr
"l)ccsii\ iu'(Í'l1)ti". c./1 kinllilalni IlcIn tud.ja' Csak a nag_r tneg
Irr ttgr iis iiI lrl.jit cl. illlli clli)! iil az ltnrirlkságii cllcnélc kirl1 ilvá

Lerlrcssóg ta1)irs./ tal1áIl '
Pctszc ttcttl lrlin(1eIl 8\crek sodla)(lik cl il)'cn \. églctcki8' E/
i'i]gg u grcrek tel]llcs./ctit(lil. t]c crijscn l'i)gg a családi hanglr
I tLi)l a\ u./ arIligi ner clcstiil is.
\ kct cr kilr'iiLi g\clck rál 1lI'ilbaigaL cglccliil illti)zni-t'ct
kijzIrj tlc hát ki griizi a/1 ki\árni'] Es ahci\ett, hrlg; lirssan
i'ászllkrlu. !r rlnaIl lcszrlkik rll]a.
is()L n)illlla d/1íll nó:l iskrrlás líl_rá1' l'iiit is rnaga ránLja it
l(al)aLll)ü "csitL 8\()lsall. !]] (
''sal]"') rníI a,/ clSő lópóSckt('il
Pcrlig lla a q\clckckel ke./{lelt('il
i!lrlillr lsiig r'a s/()klallillk. ttcrncsak t'j lcsz ós marad sokkaL] nYlr
!(Íllai)l). llilIlcIl) Irckiink is slrkka] kclcscbtl gondunk, l)a.jllIrk.
t r

i1r

;11

iz1aiIlltiIrk lcsz l

clc

rlri is 5()kk.Ll n\ l]g()dlnl)t)iik lnala.dhatuÍ]k'
A grclck "scgiierri" kc./(]. 5c8ít ragr lcgal1Lbbis scgítcni
sucrclttc artr jának d litkdfí1ásl)aIl' a ntilsllgatásban. siit d li],,Ús
llcrr. t1c uz c8\'ó1]kaIlt is l'esu iilt. izga

Csanárli

I

lrrre:

N r-á rIrra ras zta

.\ztiI

l

íl

u rLyri; tL |i,

érik tt

liti'

Útlu

kt'L

a

tir

tL\

glcrek iig]r:tlcn , és esctleg clkcr
8cti a lál)a1laItk(Xló

fi't:s:kL''

ir,

itt tnurafi!

llr.enkor a grcrck egvszcriicn lrta'
ll / r \/Lr'\'l r(. rrrrit ihl rls:'ltir l.i
szik, akitr errl. l):lrnLllatosa t\()rsiill
ós iiqrcscrr mclllalll]liir. PcIs',c c]turl

ra!r hótir s c./illitlt
'.tlrrr. 'lt .71111 _:111'1' 1.

rtÚ}riLrlr tlii1lig

l'ü.''''l.

'i}

szir.tsen csilrirlja.
(

-1

8} cl(]kct'

Kcsijllll aztito na8\'()n s7clcl1]ó a
ttaLr tbbacskát a házirnltnkálu r'iisz

()ktalÍii. dc ukk()r mcg már a grcrck
rrcni Itajlik.

jujgat u litrjt'cskt'.
nt

L()tl. lirla(ll Inalna c./1 Irtár azún l'óg
kóp1l ncnl 1líi''ja ki mcrt pcrszc .t

r

ntilliLi,

FAI ltst sL TT(x;o

ir irkl'irrl clijlilrilul
és cz
lrlost l'i!lcg .rz a1lilkttak szíll .
hog\ ncrr rill.jrLk mcg. hog,r a
(

)r

iil. llrrlt csirrálhalja.

lnlllaL5Í!()5itll iig'r'c tic Il k cll(1
gvcrckkc l rrc r iccclrirl.iiilk,
csctlc!: c l rirrrr rlr-rd.jttnk.
NóIla iLrtrrr i is clóq:
Nagrrlll1r ii k()5áI' lIiint a
gYc|ck! cs ir S\c[ck dll/.7og\rit
negsérti'itiiL'

De gr aklalrlr;rn: lctiirik,

IGnyádi Sándor:
Szeptember
Te[e u hambtir

rLktór
telc tL kaptót
íele u c siir.
RúxtÍLla nytir a
legelső stirgu
levélre, .s elrepül.
Í()La (I

vis5,/a\'()l]lll lL szjiltis. a grirryolórl1rs clól'

Azún rrriLrll az iskrtlár'al' ílítssal, számolással kczd kiisz
kijdrri' nr;iI' Lósó l)i7tüá5: rre l'ólj! fog el nckcd mcn1li!
clóllll kcll az rlItlliza1llut alap.iát meg!etllj. Ncm dicsórrri kcI]
a r cndógr'L is a su tltriszólirlk cliitt, h()gy S/inlc a 8ycrck els/é
tvcll.jc rragiit. ncrlr lobo!]lat|u niutogauti a rajzait, de neln is
(xlalct\'c. ()(lil selll nóZ\'c ellradar'ni' hog}: .iól van fiam' iigvcs
\ ag\ ki.51 ii(lll. 1latlcnr talitn csak óItIl) it Inondar]i: "nicsoda tis/
laság|" rllittllLtl l'clIn()sla i! kon\h/rt; lagr "kr)sziinöm a pánlát'
l'ttLLtn' llrlgr az 1rqr r'a kÚszítctted"\'iutrlit]. .,, ijlijL. ilLik it 1i]l(jicsóróstij] lólnck. Dc a gvakrlr
liItb n sl)LLitl ti]llll az i]rlIliza1onhiín}'barr szcrrr crJíi gverck
Iilrlrr iL lleIrlc!ii is.r' rrritl1 a ttilz<ltt ijnbizir]nrú'
Orri'rllr'rsrLr

cs

iirlrizalnrn csiikkenti

i! (lacot.

l'.s lneq l lLllLIlli 1irlll()s il\cllk()r: lrr.'gv míg a slii]/jk a kiscbb

tltllgt'rklliLrr ltrrgr trrciril' ciJ)ót' n]cl)ik ruhál Vc8]c' hog) ő
II]a8a csillii]l]iL\siL s1l). eI]!]c(1llek, nóilán) lont()sabl) dol()8ban
rrtitll 1lÚlrIiLLtl iL lcl'cl<r'ós ós lc]kclés ideje 1c8)'cnek továbbra

A

is Li]r'ctlczcLcscl'

aIólttá ós iilIrrlrtiLrgá

elek általában ncm
1llik. IlaIrcnr n\Igtalan lcsz, "llisztis", ós

1úl l'tilil(]t' túlhÍ]Zott g\

r

esctlc8 njÚ! iLltttltti sc |tttl il l'áradtsá8tól'
.A kilillll', Itrtt1ülrrtIl. a haIk han3 íltaláball meglllugtiltja

a trlllrlI'zókrrlr'r lreI'ckc1 is, liikónt ha a l'igYclÍlétis el
llldillk 1('lcllli ia]anrircl' tDc póldáLll a/ ll1cán lag-vlaltélt l()
1xlr'zÚkrllrl !'\cIcLIlck lclrctiilcg nc lcgYiik mcg a ligyla]t()1
rrlóg

a:/óIt, h():l\ itz cltrllet'ck rrc sl,illjaIral nloÉ]. h()8v a nri 8Yelc

kiiIrL ilrerr' l:zt r iscl.jiik cl' Ha Incg!cssZiik, nrásÚr't legr'íik
nrcg' Pól,liiLrl rlIcr L Ittcgigértiik vag\ mcfl sl()knrnk il)'cnko.
\ clIl1i, ! I]l()\l csal sicLsógiirrk mia11 aka lrk kissé t)íilltlldatosan
lor iitrlrcilrilrri sllr.

'

dacot. Ha a sliilij cró\'e1 mcg
akitr'iu ti1rrri. kltliLjta clcrllrlórlr'1 órhct cl: a 8}'ergk Illindcü í]i
5./(')l'ü. II]il)(lf]I lLiLl()ll]llliL1 It)akilcsal)i) ]csl' s/intc r'tsZ()kik (tliszcr ez rrrc! l szoklalirs koril) a nemre; \'a8v pc(lig: akarata

[JiiIltclcs (silli ll)k(]/llii a

srrtl lLil' ''eIrgctlclIrlcs

jr-l grcrck" kÚ gvávrrl. akinck ltincs seIri
rllilclc ijIrlillrr szillrtlÚLiL. ós ttr'ílLrtl lcgalábll ncm is lesz'
,\ t1acLrrIs't aklrlrtl a sziilrj l'r:ladata al, h()g}' n'\'l]!l()dt váruLrlz,issal Iirrrrclic iL 8\cIckc1. Kótór'cs koríig rrlLs)''jál)ól kiala
Lttl]rlltiil s't lllílsiLi ll ]lat ll\1)lc ór kiizijtti lcl'ckvós' a.c88cli
l'clkclós rtLiiIri s/ckcló5 s1l)' Ebben az id(jsZakban I}clD volna
szalritrJ l'rj szrrktaliissal' íli ltclvZctckkc] (írj lakás' nlásik btil
Us('j(lc) IIlc!]Lclhcllli' \';rgl ltit Í]us7á'j: !cg}'iik tud()Inasul, irog}'
cl il q\ cl eLc1 ilr '.'rrkr lr' li lkr lu <lttan n}'rlg tirlanít.ia' ós Ira crőnktlrjl
1rrt jlL.

rrcLiirrk kclL eI'ijlcszitóscket tcrrniink' hogv kc(l\'ossógge],

A 8}eIck
nlcglitllult s,/o

tiifLlcIllIllci 5c!it\iillL c./l a Í'csziilLsó8ct lc\'(j,/etni.

c/clil)crr

iL

lrcLcLl)rrr. hirrapokban lagaszko(lik

&

kiisrlklrrlz. Lll1lil:zLlrr1il 1rclójiik. Mirrilcnt nljll(lig "llgYa ú8\"
akill. c./ Il\ llqlü1lil rrrcg' L j iltllgo1 cs k akk()r I'tlgatl cl' lta alra
rrla1.L jiitt Iii. lta rl ltkiLI'ilL dc akkrrl aztán rnirkacstt] kijvctcli'
'\z a1rl',rslilrrLlliLtr crrgetJ.jctl a s/i]lií' dc lóÍl}_c8cs tlrligilkbatl
ileliLres. clLczc: ir1cic'l srrIta. Ezt Ilr'ttgot1LLn' kodvcsen és ha
lilfl]/l)L1iLll l.llcllr r ÚqrcllajlaIli. llicft iL ll\ll8(Xlt. a diihiittgóstt

is lcrll c:ctr Li]zi'rlrlrr]s

Li]\

clkclctcssó8 .l

(lac()5

g\erckcl is

il]L I ]l\ l r! lirljlr.

]
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A yZ^ZHoLDAS PAGoNY HÍnpI...
rÁ.lÉt<ozrnrÁs

KOSZONET

Óvrrclai cstlprrrtjaink élete mcgnytrgtattí nlljtltln szerr'czt'jcli k, min
clcn ''új" ópÚietllen beincluit zz tivoclai rrrunka'

rIr-i:t

Frllyamaitlsan érkeznck közétlk tw Írj kisgy_clmckok, akikne k ltli
gaclását igyekszLink rlinél zr.)kkenrjnlentesebllen, minclcn gyr:rnlek
és szÜlő egyéni szükséglctének figye le mbcvóte]ével alakítani.

AZ au!.Llszttls vógi költözkil
:r.'"'íl,iktlck rn,rntlunk kii:zii

netet, am jért iZ egyszerűnek
ncnl ncvezhcti'j akcirjt értékes
szal)adidejükbő 1 e]vett dolgos
iírltkkal segítették.

r-

Hamarrlsan szervezzijk mindcn cstlglrtban a szüli'ji órtekez]eteket, arnelyekre elvárjuk a kedves Szülóket, hrrgy neve lií1lartnerként
beszélgessünk a kisgyernrekek érclekébengclncljai nkrtíl' tr:rvei nkrííl,

Ki)szönjük a munkáját:
Níolnárné Czigle Erikának'
I'évainéBrlzsii C_ri l ]i:rnak'
\let,rl'ir ,; Varra Ar(lr, iLna\.
C'sallátlé Ballai k]ának,
K jss S ántItlrnak.
Király Tibttrnak.

ijrijneinkrői.

KERES
Az

r'rtlvari .jz:rtszríhclyck kialakításáhrlz kérlitlk rllég sc.lít:c-lct a
szi]Lriktr'il, htrgy szóp htlsszú tiszt remélve stlk lliztrlllsL'tgrls szallacl
ilan tartrjzkrldással segíthessiik a kisgycrnlckck cgószsÚge_' Úletrrrijtl

Nagyrln strk se!.ítségetkaptllnk ú.j élettereink kia]akítzísá'

iát.

t)all hiíZigazdá jnkt(j l,

AB

\{árki Antaltril és telcségétr'il,
I Ierrt li Z'ItáIlt'iI cs l'cl'.':r;.,;

MAGYARORSZAG RT.

tő l.

Kiisz(lnjLik Nekik.
Kiiszi)n.jiik méla 2u (jnk()rmállyz2it és az óvrltla dolgtrzrii
nak iS tevókeny k(jzreműkijclését.
Auq lrs./

tr

rsl)tl

ir./

iskolil rcgallc cl

Liiliirrlcqcs cldcrltcLct s/cl'c/lck a/ tlrszÍ9<rs illctrc
rell/etki;ri r crscnrckcn, rriiilcius cs altrilis Ir<-rrralxrklrlrr iLz
lS48 .1() lilrrili]a1lrlrr l5() cl'cs cl 1'rlrr1rliirja alkaltItár a]. ós llrrtt
taIrrrlr'lk

isnlcreli

r,c tÚ l k cdr'jk i]r r ' "

ALig. l5 órl' sl(]lIlbitt()ll lc1ltók át Nagrlakll'tl a hütiLIl .)

tlóllrc:lt nrár it FrlIrl'l Frlgai1r'l kclrr1linrjóbcn híjsi]llck' ()l(irrlrrcl
\c11ók. h()!\ jlrcn kcllcrnes kijirtr czc tbcIt tijllhctllel cl cg\

hclcl.

\ia5ánlill) it tcggcli szctttttlisí'1 kiivetijen

r

PrllgÍrlrrcstcr'

úr'

htlgr 1lctrrtttassil nckik l kilzsógct. A]kit]rnrrk
ll\ill ii ki].,5ó! kijrlrl úrállarr trla is. ilrlgr a s',ínrítógó1l alla1
ltirzisiib<ll a Hrlrrrrlklliili ()tlkr l t'ltt íItr zatt lk lcliíI újékrlzíx l jarrak.
Mcgrlóu tiik il,/ illtcfIlc1cl] a szálláslrclr.iik (Frllló Frlgullór hrlrt
1'()!l(]til (ikct.

l

lrjarl is

A rasiirtlit1l

ii1llli t'ósze it,, ()l)lls-/las./c.i i:mlók1larkllau
1irLr talíx1r;lt. altrll iL Itlagrat ll]ltlll'it s,,íl]C .juru grÍilt iisszc.
íg\ lnllin e8\ kissc cr'rlólr'i llarÍtaillk ntagrilrÍg 1l1(líLtá1. l)iis./
kcsóg ól'zctct is li)IItli-llhil1tllL' (lgir./_ cllc s()ks/()r nckiil]k.
iLtlr

lrlr

arltszÍgi llragr

aI

I'atlrtt.'z'liittl rs Kt'isu ttlstit'lll' Ús ttiinllczt ttqr'
ltrlgr iL Ititll9iilósiiq cILi]lcsi tarlal()rnnrnl
ilat()tt alllla ll\ l)cÍI rószcsiil.jilrr'
'l1
E,,1 Li]\ Út1c it Srrlrl,lr'li kiillrr l;ir I{ct'i

al)ra)ra,

h()t\ I]likall1 látlil \cll(ló8ii1 cl(lól\i t)arátait'
A srrr t a nriil clijtlósi Itá't niarllsl ásÍrhclr'i
' l'.,. l"l' rrt l'rl t '.1 ,r, ' ' 1. l|rltilr:rh
iiil()!ail1iisii 1'()1\ tatla. FiI]r}it Gaza llácsj a Kíls K1irrl]r Ala1lllr iiIIr
c]rrrrke Ós iL cs()I)().1 i ezctrj.ic igr li )g.Lllllil,/( )ll: "A rósu tr er rj

rlknak lcrlrrc sziiksógriIrli.l

A llólli'' s,/egc(lc \()lt' A (lalcl(';tti sótallajíl',1rs llún Kirlt.ll
.lirzscl air is rcrlclctt rrcg lrenIliinkct a Fogarlalnri tcnrplolli
ll]ill. lI]il.i(l ir lőlrll tlcl ezc tessór ekkcl' Hajtlarli kÍplÍnLónt rcrl
!c1cl al'(lckcsSógc1 tttcsólt cl az rlt'g lt tírr'll. az rlllár crcklreirijl.

Lir \\

1lrr

irrrirL nlc!LL:killl(:r'
rrap vilii:r'siL

\z rlso ltL

lcllr rnil(luul\ilrrk olritt- lr rlr
lijle ie,/clcl rrrilrlIl lt r iil'rls ti)ÍlaIlctól)cu.
\ lerlrii Ira1l il TcÚll!'\/clC \()ll A IJc!ct7k Pclct' fct'trló
szttt Úr1c1llli Kllll) li'tlri()!it1iisii\ ill Ú: SJLra ElrdrórlÚ tarlárllij irti
rrrllii:iilal a FcIrcr tt-l rrrlLrjar ós Irr']l órrrl i]árát. rallLrttitlt il
Yrr,Lasparkot lcLirlettiik rrcg Kellcrlcs Likiqrcsoloriiist rrrirj
L1)1] !,/ i1 tcl'l]1ós/rLllitr itr ll;L1l. lq\ ./ csti Szallad1ór'i clijarjiist
li.i r Lrl'Lzi.L tii1..
\zr'r'l]iiIl liillrrri ólct('t UIllctt!li r ertdc9cink' NiL1lki)zlrcrr
s1lrlrt]lLtckrlkkill. l'i]rr]ijzcsscl. cslc 1lcdig rctó1kcl]iícl nrÚlattliL
az irliit.
lLz lSl(] cs ttit!r iLtr iz

\l|!l]5./lll5 2() iitt a szcrr1rltisc kerctóllctl tllcgIllllr'r tllí1sllrlal
tlij' lI]cl\l)cll n]iI!i!\/lill1ílL Szerrt ls1lárl szclnóllót ós

tilltllL

.

t.

lir K:K:rr lr \.;lr\ lr.\

(li]].' 1is,,ti'tll cscrr!ij errli]r
rLiLli,)l \/iln)llltkliL.

(s/||rL;:LJ(r'

I t/,\ I',,/'

i rllLlaik ctttlókczc1cssó

1cttók e,,l il

\(ll'lllliilltVlL!raIlstliilttIóRlrzilncllltiriisltr'aMrrr'allalnIrlrr
iil]ijtli]l'. itIl()l cslLliirji tclclktrlrircl s,/i)ritL()/ld1Ílk l));I]llkiLt il

lrcLr lre I ieL.

\

llrtcsit cstc jc i3azlitt slilszct'ticIl csillagl'ótlrcs Tisza.1larLi

lii/il.rlekLirl

/

iirLrl
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o
1.

kép: A

cstttl_isok a köZönséget

tiil]coltatják

2.

kép: Ünnepi poháIköszöntíi:
Magyari László' polgálrrrester
és Forró István, fogadónr1ajdonos

3'

kép: A nap során többféle temékbemutató

iS

zajlüt

a

kemping

teÍületén
4.

Lep:

A SrUry

Ville.lrzz Brrnd mrr,,.iLjj,irrr

.r

Srrile.zek tani,,.rri

mókáztak'
5.

kép: Mi' akik ott voltunk!

Il' Röszkei Fogathajtó verseny

1998.

rX.

6.

7 kép: A fószakács: Fehér Szilveszter
8.

kép: Esó'ben is pályán mar'adni...l

9'

kép: Hódi Károly

l0. kép: Füliip Pál:

l99s .sZF-PTF\,í BF.R

és felesége verseny közben

',Enyém

lett a tombola fődíja!''
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7,

l1

12'

kép: A protokoll

13_14'

kép; Csutri akción kívül

15-16.

kép: Játék lnillden szinten

15.

S, F,\ I
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FENT B S LENT
VÍzszINTEs:

l.

()rosZ

ulondás elsó fésze (zál.t betűk:
A' N. K' R). 11. Fomrálódik. 12.
tr"er'elő. 13' Nem nrcgy el' 1.5.

játéL' 23. Retesz. 24. Népzerrérc
épüő ptlpmuzsika' 25. Kis órté
kű római pénz volt. 26. Több,
mlnt neg)\'cnegy nap. 29. lndiai

OL

légiánaság. 30. Á]]ati fekhcly.
3i. Kiktitiigát. 33. Eredmónlcs'
:ib' LópalJ(oló. 38' Kézzel Iábbal
hadonaszik. 39.'sportÍ'()8adás.
4l' .'.carte; étlap slerint. .12'
Biisu kc Í'erurlrójázás. 43. Bcmá
/ol. 44. Hang1alanu] rálöki! .15'

A nagv l,arázsló. 46. Vendéglői
alkalmaZotlnk. zl7' Görög légi
tá6asá8. 48. T'G'C. 50. Nyílá

sok. 5l ' Szívkarnrállan találhatíl!
52. A rnondás s/erint jó, ha tele

an. 53. Rovarcik órzókszcn,e.

.54' SkanrIináv

királyrlk rrevc'

5.5.

"Nincs cgv án'a l'ÍiszáI ..' kiizt
kc1(jben" (Afan) )' 57. Ápoló.
59' Rcped a tó jegc' 6l. Prtfók'

33

Ktltnárom

i közsóg.4.

Nóp i

hangszer. 5. Hrllland gk. jclzésc'

6' Kiütós a boxban' 7' Tanttl az

ólctbljl.8.

Ló tus z cgyncrníi
hangzrii. 9' KóttagÚ angol szinti-p()pe8yűttes v<llt. l0. Zsiníl

r1)s, diszes katonarcke. ll. Az
orosz Inorrdás beÍ'ejező lésze
(záIt belűk: s' M, A' \.). 14.
Növélrl i rósz' l8. Kiirnyezcti ár
taltlm' l9. "A" denevórtanya' 22.
Vá]aszt ad. 24. A lrójai híres
yolL' z'/. szóló kii,lópsri részc!
28' Móricl. Zsig nond korsuak
zár'ó rcgón;.'c- 3()' Úgy' nrinl. 32.
Rógi criiiJ. 3,1. Rcndllc tesz.35'
Embe rtöncg ' 37. Tó' .10. TV
nlíis()I' 43. Vág1.akozás su ar a'
49' Cscn' 5l. Tolllixgató lóná
.jának |clzóje' 54. Alan Prle. az
c]sij krirrti író szeIrlólvner c' 56.
Hírcs karncr,ál. .58' '.' Ling. rlól
kinai hc8}\'()rtulat' (í)' Z()1a
gónre. (l3. Elslj a zenóllcn.
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ffi
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ffi

Pincebogár' 73. Ter&.ia nóJlics llccencr''c. 7,1'
Hr-l1r'slr'' 77. Az ,,lirrrf iuL r, I,lLl,,i1. ri;\.

79' Sprrlni rést.a! El.1'rlr.ki3 larl

Tanál r'cgy.jclc.

El(iző rejtvénytlnk lrely'es

lclc.

82'

nregÍ'e.jtése:

Ol;'un életet kcll t1/ní' arltitt,[rdt,nes /es2

emltlkezni.

Nyerteseink Elckes

Kr.isztirriL (L.chel

2'

)

'iE
rl

&t-

MiItr litiu'trlatt a POLIMER RÓsZKE KFT'
c8'Y c!a\ 5(]() Ft<ls vásárlási lltal\ án\.ál \'ebc

tik

ilrt

ir Irriir cl/jiIósi házllan.

E lrlLti l'clarlr ánvunk nlc8ltj1ó5ó1 (Vílsz'
l'' l'iigg' J l.l október _íigadb.rtják lc aszcr

keszt< jsót
rr.

9'). Trlth Lászlr'; (Hllll\';Lrli ll. ](; l. Krrrircs
Antalnó (Vasl.ári rr.

1t

'*lh

Y8

8D

ffi

66

ffi
5ó

57

5B

ffi

n

5{

53

61- 6Ö

ac.

k{

L5

F'

6T

ts

Lb

26

hL

JJ

Iószlelre ki1eljedó. 2' Átölel. 3'

q

A

25

'3S

8cntínában. 67. SílsrÍrd. 69.
Nikkcl ós urán veg1 jele. 70' Biiven van idcje. 72. Z.N.R' 73' Ál.
7.5' Hosszú ké t.jcg.vű mással_
hangzó' 76. olasz vátrls' 7lJ.
Moto ...; cllasz motorkerékpár

Minrjcn

,l

lo

r8

30

JA

FÜGGóLEGEs: l'

rr

Ar

ntárka' 80. Kiizópen bcmélyítclt.
82. Beópítésrc r'ál'íl tcrületck.

6
{t-

OE

ó2. Hamis, talrni. 64. Csíjrös l'u

t'ola. 66. Santa.'., lirltomány

q

15

t6

GYümiilcsiit szárít. 20. JoskaÍ '.',
a rtari l'óvártls. 2l. Ütós latxla

!

1t

Vízen halad. l6. Bácsika. i7'

r

á.

2_

llctt.

'IURUCZ.IÓZsEF

A l'clnijttcknck \'o]t tijllcs/lcni Való
juk, hisz a nrírlt ba.jItokságban rnirtdössze

Cisapaturrk a második lilrdulóban.
atl8' ló-án a Mirtllszent venr1égc r'tilt.

eg\

ll'istÍilrk iirrllizal<ln1 nalkijl jáL5lottirk' s
l!\ <: I (\ \cr(\cl lLll J rLsL. L;,,1\,'(l/i

.S

ós Zsrlit.
Eisij csapatunk sc adta

ki na8ából
igali tlrdását' a lclkcs ha7aiak cllcn ottlik Roland lttdo1t csak a hálólla találni a
mástx1ik l'élidlj clcjón' igaz c1től a pil]a-

is clkövctct( mindcnt
'játókvc7c1ó
attrlirk órt]ekóbctt. ltrlg_r a hazaiak ki
nal1ól a

c!\c lllsenel.

Azrltlbatt

l'|/'nl\ll'l' !'.JIllill]l'L

cz is

kevésnek

isrnL't l't!_rüjti]tte a

háI()nr pollt()1.

F

ltótclt s;trlmbalrrn a talh]ók csapat
is Irrcgkcltllc szcre1llését a nreg)c III
trarl. l_]lsókónt rrrinrJ.jllrt a szorrtszód Drl

Írl s./ck clleÍ]' s il./ újjás/eIve./ett
\cll(]aqckct c8\ l1a1()ss;tl kiil(jtók haZa.
iE írl clsij csill)il1l]nk a,, NB lil as
Makrl clletr jáLs/()li ('(l-l(jIrlól'kii/cst, ah()l

2:2 ]ctt i! \,óscÍcdlnóll\ '
22 óll' szrlttttlalrltl ll' csapaLunk Sán
dllrl'a]r1rra llu7()tt' ull()] a hclYi larcsiktól
5:(] s \ c.csó8ct s/clI\ edctt.
Másrta1l. r asl'rtiiL1.l a Sárrtlrlrla]l'a I'
j;ltt R.l'zk.rt ir rnr!\L l Ls l';rjrr,'lira.
Az il'istákrili] a lla jtttlkasJlirtirts vendé

izt". I \"/r

r.'.1 rrÜr';rl

lnr( I ;rt:rttrL

cink cllcn 7:() arártr itatl'
IzgalIrrasnak í8órkcZctt a

l'e

r

nri

]nőttek

tlcr'llijc. hisz a Ineqcriisítctt vcndógck ctl
dig ncm iga'tÍn bi,,()l]\ ít()1titk. Rcn)ok
nlÓr'kijzós is kcIckc(lctt. a'. elsij l'ólidei
kihag\'()l1

liislkci l]cl}/clck llún GáboÍ

Zrlli 1lílliIrirlt|r a \.c./elij g(-)lll]lkat a kap]l
rrrajil it r'cndógck cgverI1ítcttck egy
szÓ1lsógtlijas góllal. srit egr l l csllrll a

tll.
\

(,/( t.

\l i\ r(L\/(f, /tLl. )/\'tc .\irL

rálaszlrll Szckcrcs
5 pcrccel a rcgc eliltl

c5a[)ittllIlk al tlnna]

Zoli rólón.

nru.jr1

50 év távlatából
,.Íi)l\ 1aliis

MaIkó Tibi

a 8\'óZlcs 8arlt is berugta' E/
7el a győZelmévc] csapatunl<a tabclla ól
éIe u8rott, lcméljiik otL is nrarad cg_\'
ideig.

29-ón' szonbatcln játsZot1 mindkÚt
csapatunk' A talcsik itthon VcÍtók l:()
arányban a csanytclcki gárdát, Halajka
Zsolt 8óI.jáVal'

MegYe I cs csapatullk Zákárrr'szókre
Ia|Ógirloll' \JillÓ\ iI'i5lJilll \UÍ\ lnill' ir
In. pcrchru rrLglnt',rt, I l,itt. ut'.rrri',r
ialcl$(/r'1

, r'f

r

ktz,.u'.''.rt lrrl

r,t

igonrrrr

kiállítotln c!\ik 1c!iol)l) r órlijrrket.

íl:1

lett a Vé8e a lrazaiak jai ára' bccsiilct gó

lulúat Papdi L.aci szcrcztc'
A lthiittck lerrekill kezdtck. tcljcscD
bcslorí1(]Lták cllcnl'cliikct. s az clsij l'cl
idijt Vé8i8Linlad\'a 2:0'Ís vczctasl slc
rr./l!L. A l.Ji,'liL l(li'l"l .rr trli..,rrr
órthctctlcnijl kicrtqcdc11 csalJa1llllk, s .l
végéniirülni kcllctt a 2: l es 8}ajlclcllr
nek. GóIjaJnkat Takiics Galli ós Fr'jr]i

Zsolt szeleztók.
Arrg. 5 ón II. csaPiilllok aZ ij'j()IuliLll
5len'elett szegedi Dóli ApÍó csal)ala cL
len móIkőlijtt. s 6: ] cs \'01etós l]lÍn

bilbs 8yőZc]nlct aIa1()tt. Elctl
gr'1ízelnri'ikkc1 nlár rjk is a latlclIa hantta
6:4es

rlik helyére ugrottak'
6 án, a lalullapi mórkijzósctr a szrltn
széd Mórahtl()In \ol1 al ii8\c]clcs \crt

N4ilri]kcLictt

a ki]zclInr'r1tllalr távoutak

ij1iittk. Csuk a't r-tjsígbarl nrcg.iclcrrt
!\ ils,/keft les hirdt tóslr'jl órtcSiil tclIl tá
\()./tukfól 5.ljrl()s kósiirr. Egróbkótrt tc

10.

FAL_USt .\UTTOGO

slcPl. 12 érr serdiilő csapatunk iS
mL'rlL /' ll( \/Lrcl'li\rrl. tl\o rncrLo/c5cn
7: l rc kikapott a komoly llú pótlás ne\

clóst li'Ytató sándorl'alvától. Becsiilel

gr'llunkat Ujházi Dávicl szcrczto'
DólrttÍn a rncg1c lll as csapalunk el
lcItl'clc a Puszta'nréryes Volt. Mél8esek is
r'rlltak a niórsesick. rrgvanis Dani Anilrás
\'c.,cl(j gólja lltán.átámadtak a
'já1ókve

/( l li. Lil lr. ttlr'! is I'rrtlalmr/LLl. \ rg\
a |'a]bcszakadt ntórkij',ós lill'r htása a le
!a\elini bi-lotlságon dií] cl.
McgYc l-cs csapalunk vasárnap a Kis
tclck vcndége volt. Al idón.jól szcrepló
hazaiak tiibll kihagvott riis',kci gó1hclv'
,?L l llún lnL'B''/cÍc,/l(L J \ c,/clLsl. lllir!
csak a tltásotiik I'élidrjben válaszcilt csapillullk c!l}' pazar Fiitli Zsolt lcjcsgóllal.
Er'I'e isnlót a Kistelek s-/ellell \,eZetóst.
nlit cslk az utolsó pcrcckbcn lólt 1l cs
8ólla] tl]dott Markíl Tibi e8alizálni. Al
igazsághoz tartolik, csapaturrk nem játs/ott .ji)I, aTonban cz volt a harn)adik

áll.sclaléI)yes'

II'isuíink l:1 rÍn\ il (]i]Iltcllcll1 óItek
isnrét Paprli Ldei s/crc',le.

ezítllal l] tlslllj]
lll( l( \(
gcnret.

iL|n

\'lIr.(!1../L,\.

ltrl.

.,

!\.lr, l

rl,ijr

kónt boltos' ma.i(l TiLkiuókl)iLllk ló1IcIl{)
"1laItkrrs Iltll'e
', il.ja /irurcn a kósijllllj rlcr c
bitcsi"r'' Kezrletllcrr a lógi Hangra Szil
\ cLkcZct milltá.jára l]Ir. "./i]]dIlilelicl''
könnví1ettc a kisctnllct'ck grlIrt1.jirit. Ki1
zólcti iigrckllcn s/cr./cl1 jáÍtiLssá8í\ itl

"mczci jogászkónt" is segílcll a

lókon.

csilpatrnik továbbIü is a/ első

Piqllli

l! r{)llJrn

lJ,lil:LLrrld\J

kij',

játÓk

V()lt, ü p;tlván is láLslott a nagy különbsóg a csapatok köZijtl' ugyanis a Röszke
az elsii, nríg a Móralralom aZ ut()lsó he
]\ crl talt\ áZik.

cl' góluükat

Ki Yolt szóll Intre? Ma nt1tr csak
igcn kcvcscn crrtlÓkcu Ilek az Ó liatal
Lr\(irl. C)llnl\,l(\sr. l. Ls.rl;r,ljrl l ilr l
kiilt belsó l'egr'clllóvcI kitiíILt k()[()s/lii
lyából' Il'júság] \'r:lct(l' Kósl'it)l) nag\
L.Iistn'.'r'.'st j'.'lcrl', lL r r r.tL' \( x( l',Llül'''
ri rlkozhat.
B'.rrkoczi B.rll ,'kUt tit,,t r.llrl t.rr).r.
Pa1lp 'Iilzsel'llcIl ran tclrát pólrJakÓ
Egvesiilcti !c/cl(jkóIlt az il'júsár kiiró
1liink, llctItcsak a l)()ltánricsleÍ iclij1tr]ck.
l)cn. (ie Iellliitt s./cn czctckl)e is tclil)
LLrl r is' l , jrl;lltrrtl. l( L.'rrl. l,,nr I rr,Jl
Lólyt és bizalrnat slcrzclt llla8í]lak. E,/l
miIlilcIt li]szkcinck l alltl ílliLnlllltltírnak
li lll^llc \ illJ\Ü UtJll lL'l\/j'{ ( l"!'/( l ( \ l' i
.'
i.. f rt I 'rlrl'tlrr ritr Iri ,z, rrr trrirr
ház nrcgalapító'jakélIt g\ ijIIlijlcsiiZtetlc
llcnkirrck hcllón lcsz a szírc és csue.
is.
]]()gY Ini S/cfiÍI1 tcsli kcres,/tjót a.iclijlLck
('\

Szcll Imre, \yt{ri Lajos

rcz ték' Igazi köZönsó8sZóÍako7tató

Il'\ il\'áIlValó bijnlet1j' aZ e]sai kettij l'elctt
a síI)Irlester nagy\'()llalílaul sl(jlr]cthunYt'

a 3' rllr1allílI)

ln memoriam:

sikerijlt ellenük bo8yrijtc

dóg'

BudÍn is ttclcztck cl cgr iL Villánri
rltr"l i,rit, Li' rrtr':rt I tur..l l-', (.\c\
Irlc8s',álliis1i1 ir]ózij'Iijliikr'Úsz Lrtcárrak'
dc cu ltcllt a {'r'Jr,árrrs li'iltLcá.ja' Az ír.j kóp
\'isclajlestiilct talárl rrrajrl czcu is clglltl

ncr c nicllé'

!)()ntot

niirrk. oda is csaptak a micink' 3:0-ás
li li'l,' lltan ll:ll lr'l| ü rL.gr. lmi mrg a
vclrdégckre néuvc vrrlt hízelgó. Góljain
kal F(jdi
2, Szabír Tibi, Zmbori
^oltGabi és Tanács Attila sze
Galli. Talács

rászrrrtt

hcL}_cn

Lás',

líl

V 50 cs ó\ ckben llle8a]akíl()tta a Ta
kiircks/i]\'c1kc7ctct' Sa|á1 crií'cl és l'izi
k;ri trrrttrl:ijlrll l.'tlL' \,/C['I)(' ü Hct\c\i

lstrántól nregr'ásálolt Úpiilctct' A jóJ
rspcr1Lló Takaréksziivetkczct ncg-

1lr

r

rll crtc a rijszkci bolcktctiik bizalmál, ám

a rlagr globalizácia) idc'iórl

c8\'csítet1ék

Sziircg ós Vidékc Takaróks7ij\' clkczcttcl.
A/ () s7cÍcpc háttóIbc sz()Iult. Elt nem

1rttllil clr,iscln.i, his,,ell Rijslke a sajál lá
lliiIr is nregáIlt .Szrircg nólkiil is' Ezórt
ltlirlrlctttiíl v issZav ()nlll tan' bctegségtől
.'. ' 'l'']llL'll l trrtnriztnltilál,atr r't'rm ,-]s

1..'/ rrl^J\J!i,l g-\llilLscl(ll l(llr lnilr
r i,rilrnr.t. f m('.,l,rlnr,'n I'r liil a g.rrj
1('jk kijlijtt clisncIé5t Ós inogbecsiilést

,lL

s./c17ctt magáoak. 84 ór'cscn szóli1otta el
iL

llalál' A család iránti rószvételnet
jczcn ki.

c,,

ílt()l] l'c

Nrirri La.jost az Úr hosszú élct ut1o
IrlÍll\'íLVal'jutalmaZta. 95 évcscn szrjiítot-

lir

iagilhor.

\

IL ril;L;lrll','rrrl','l r D 'r la..
lllc9jÍI1'u Lórt haua. Suclén-vcn ólt.
al'()l\ tatás a kii\'etkcZíi ]al) aljiiIl)

I

r'ti,

998.SZFPTEM I]F,R

''Vége van a nyárnak,
Hűvös sze|ek járnak...''

ORVOSI UGYELET
Szcpt.21 27' Dr. S(ivényhiíá I.
Szept.28-Okt.O4.
Dr. Vereczkey Gy.
Okt.05-1 I.Dr. Tari Z.
okt. l2 I8.Dr. Siivcn1házi l.
Okt.19 25.Dr. Vereczkey Gy.

Bizorry krlrán jiitt aZ íjs7ics idő' lovább fbkrlzvir az iskrtlirkezdós llrlrcngris
Irangu1aút.

Ráadásul rni <llvos<tk' 1ledagógusok mindig tud]nIk lüóg viilallli Íl.jiLt la]álni
,amivel szegény diiilokat t()Vább sanyar8athatjuk. Itt ran póli11rrrl a 3\ a)g'\ t()fna
ós a gyilg1pcdagógiai foglalkozás. Tudiuk' hogy nrindeuckrc sziiksóg i'an, rner't
a kesóbbi komoly mozgásszcrvi bajok nregelózését szolqál.|ák, ós a jrlllb bizrr
n'Vífuanynak is nrindenki öriilne. Mégis oly nehéz a iól Ílc8ó.dcucll délllúli
játék l agv piherlés hel}ett Iclkcrckcdni Ós vissza.jönrti az iskrllálla. Bízultk abbaIl.
hrlgr a.sziiliik nregértik, rnennvirc a gyelmekck órdckóbcn i,arl crrc sziikség'
Az onkornránllal nrc8órlct1c' ós idón clősziir bi,,l()sít.ia a7 alll,agi l'cdclctót
ezcknek a lilglalkozásoknak. Kérjük hát a sziilőkct' ólicrlek a lclretiJsólgcl! Az
os', tál\ l'ijniikiik niiÍldcn gycnrrckkcl. iIlctr'e sziiIóvel lu(llLljlk. nkií]ck i1r en kii]ijrl

Közérdekű telefonszám ok
I. Mentők: 1()4.
lI. TűZoltósá8; l05.
Hcl) i iinkóntcs tiízoltílkhivhatílk:
Papdi Líiszki pk.:
273-187. 273 2s0
Lcr*ó Antirl clttiik: 213-4.](l
\hrga Lászki: 273 353
Bolbás Arpíd; 273 3.l9
Acs .s. ()11ó: 273-465

[i)3la]kozásra Vao s,/üksó8c'
osszeÍbglalclnr a kültinórák rendjót:

Gyóg}'toIna

Héú'ó 5' t-lrábarr
Kcdd (l'órában
Szcrila l,l-l.5 óráig
G

1' 2. oszálynak
3' 4. oszúlynak

15 ló óráig az
yógypedagógi'l:

Hé ijn

_5.

8.oszLiiylrak bete8só8cs()p()rlí)k

s',

cr'itl1 cll<iilijníti'c.

13 1.5.30 ig

sZcl1]láIl:

Takács Józscl': 273 36i

A glógvpcdagógia ncn kisogiLii iskolai foglaikozást.iclcllt.

llanerrl a I]()nniil
t.rszúlr1la .járó g_vcnrtck rtlliLtl képcsség zavarának a IIlegs',íintetósót' irrncl\' aka

dá]yo1la a tanU]ást)an.
l9 léle lószkópessó8riil bcsZólünk pl. látási lig'vclcnr' liallíisi l'iglclcnr' lcs
tiirrkön ós a térbcll való tá.jókozódás, stb.
E/ekell a plogranrrrkon tú] szcletnénk röviden L1iókrtzlatrli an'ól hoqv az
'
cgószsógncr elós tcriilctón rnit tcn'clünk al ősti\l. Oktíltlcrllcn szerctrlónk indítani a Szijlijk Isklllíja cínrÍiclriadássrlr'ozattlt' rnclycn a sziilók ós tilcll(\ U\ E\ (l
nrekcik egl ii11escrl \'eslllck ÍósZt.
A lribb tómakiirijk:
a selcliilőkr rl'ball lótrc.iij\'íj testi lelki változások, cbllijl aitíldó prrllllónrák'

lÍ'iúsági csoportllt

hlzLr;ttr. tn'.'lr tr.'I r-c'

IlI. Rend(ilség: 1o7

Í1\c8t'i7 olt:. 2'l71()6
Pouaáríirség elnöke:
TílrílIsn'án: 273 3 i]!)

IV' HaLiríírizeti Kirendeltség
.Szcgcd, Moszkvai krt.
Tcl.: 314 982

f)r
g r

(1'ol;'taús az eliizii oldallól)

rijszkei embcrt jcllernz(i egvszcríi

biilcsessóggcI vlllt rncgálrlva' l95(l riktó
bcÉben a nchóz tiir-tónclrni pilIaÍlatban a
rnagára. nalad1 l'alrl kijzl'elk iáltássa]

MuDkástanács clni;kkó \'á1as,/t()1lir' A
rilszkL ir k llt.rl i\rn( rl l,, (lrltni \ siu
ltagln'' ós azuún is a lalslíltrc töft indu
lcs./ ám olás

t, lincs han8ll]a1()1

lclerntetlck. A7 o hi88adlsága ós lclelós
5é8tudalii nlcggát()lLit a \ ór()lllils[' n()nd
\

illl;

' Sijl'órrr1lilLzi

I

lorliL

ernlck ós iskrllaolr

rrs

"Ennck nincs itt .r,, i(lcic. l Iclclais
sógre ronás a birrlsirgrlk dolLa ]csz'" A
trtcglrizularl , lrilr,\ l L l, \ r'l( t. \ rtLlrr :(/

u8YaIrcsitk .jiluitn lcl-1'rlgású Si]l órrr'Iril', i
.lózse[nck adtit iit. l8\ kc[tcIl Rö5,/kal
ÍIlc8mentettók a ttlrItllrll1tstr'll ós r ór'cIu
zóstijl' ín c,,ólt il tctti]kórt tijllb társál'al
cgYiitt móg srlkíiq zaklaiák. a 1ilrr'arla
lnri óvIiirr]rriitk i(lcian 1cllcl.lllti)Ía p k()l
ták és a Csillagtlirtl "l)ihcIltc1tak'''
E mcgcmlókczósscl (l)Ír ()t nió! alc
lcl)eÍ] (]íslp( )lq iifl litk .jai asllltiLIrr)' eliitlc
is lclr'rvorrl kcg\ clclcrüel.

Vaslagh.Jirzscl

L'98.5ZEPTEMBER

l2

14.

v. csongród Megyei Polgárőr

szaivetség rliszpécscr szolgálaLlinak
díincntcs telelilnszáma: l ll7

Vl. Klhclleve hibabcjclen(e\:

i lr:n,,: 27-7 8s4
vIl. Tanác\ lltr,
Rilrzle t, l )'7) t,n,)
M;rrk

.

Az időpont()kat a helvi sajtóban ós a kálleltévérr Íitg.jlrk kilzzé telrrri'

lal()k

áIl: 273 ,175
2'7 3 - 1 54

szcn'cziilk a lz1 1l] évcs ktlrosztítll úsuórc a lliivelijilósi
jl: li lkL.zltL's ü llürLJl\'5',lJl,'LljL is a 'lsaliit]tcn czósre

Ebbcn sc8íLsó8ihkrc lesznck a
.sZc8 cdi csalá(l\'édelmi kiizpont vód(íliíi.

A

Ist\'

Lás l.l(t'

Ki)f/ctj

k()ItÍ'liktltslrelY/ctck a csa]ádban, slitltén a kalItas7korban'
s1cnVcdó]Ybctegségek kialakulásártak megclőzésc'
'r
fclkószijlós a pályal álaszúsra'
Elr1adók ncl'es grcrnrekpszichiáterck ós pszich<lli>grrsllk lcsznek.
oszúl'vl'ijnijki irlák kcrctóbcn Zajlik majd 7'-8. rlsztáivtlirn al clsijscrclyIlvil.j
tási isnorctck riktirtlLsa és a családi óle!'e iter'elés a ! r'cnttckrlrr' t ls ós l l ellijrl<jk

sc8íLsógó\' cl'

MáI*i

F o rr,or

oBESTFOODS
\l.{G\ {RoRSZÁG RT.
Iq98.

r:

:

EVBEN

5.(no.000

'

FT

TAMOG{AST

:

'il

AD

:

'.

KOZSEGIi\K
INTEZMENYBINEK!

::

.;
a'

''

,',,,

|.
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KRAICAROS CSEMEGB
ÉrtesítjÜka Kedves Vásiirlóinkat, hogy űzletürú új akcicíkkal
kec]veskedik minden régi és új vevőnknek.

Akciós termékeink:
Liszt (Íinom, rétes, félfogtis)

Kris!á1ycukor
Etolaj
B urgo nya
Valamjnt új szolgáltatásunk a frissen sült peksütemény, zLmely
már rendeiésre is kaphatií!
Sajtos 550,-lkg
Ditjs, ízes gyíiríi1ffi,-kg
Gyiimölosös kosár 60' Jrl Ll

Fényképelőhívás továbbra ís
a mirvclódési hzízhan ! Színes
és fekere fehér kepek cliihÍvása több mérethen, után rcndclések teljesítéseI
9x13-is kép 27 Ft/dl)
13x18 as kép 47 Ft/db
Filmhívás 230 Ft/db
Több Íajta
Agfa'
Fuji) Íiimeket
1Koclak,
i: vásárolhamak! Rövid határidók, nem kell Szegedre
utamia!

NYITVA:
H - P. 5oo- lgoo

sz:
v:

5oo- lToo

sZoLÁRIUM

600-1200

mínden évszakbanI
Hornyákné or1ik I1ona
műv.ház 2'73_366

Te1.:62212-7(X

KRAICÁROS CSEMBGB
RÖSZK'E' FEI-SZABADULÁS U.

|22.

G azkészüllék javítiís,ti sztítás

Szikula Sziliircl
Röszke, IV' ker. 377.
Telefon:
üzenet 8- 1 ó-ig: 62/421'1 68
egész nap: o6'30/943Go61

Tisztelettel:

]títh Klára

A Csiszár Autósiskola

segédmotor, mo
torkerékpár és személygépkocsi-vezetői
tanÍillyamot indít: 1998. szeptembeÍ 28
án l 7 rjrakrlr a r()szkei művelíjrlési hi{zban. Jelentkezés, tájékrlztatás a he1yszínen! Részlcttizetési keclvezmény!

ó méteres fóliavázak
(vas ós műanyag veeladók|
- 8yesen)
Erdeklődni: Kossuth
u. 2/a egész nap.

FALUSI sUTToGÓ
Röszkc Közsóg

KópYisclőícsliilclé|lck h

vzíl ttlzó

I

akcióinkbó ] ízel ík'jül
Liszt I kg 45 Ft.
Nagy kiszerelésű mosriporok rendkívÜl keclvező árrln
Sárt, roskls üdítők 79 Ft-tól'
Napi lapxlkat is iírusítunk!
lt'gkonc1ícioná1t üzlet!
Bé1yeg, levelezőlap, buszjegy, parko1ójegy.
Varárnap is.
:

L'.

l-\l L \l \L

I IOL;O

s7'rk': ó758 l](js7kc

.

treiszalra(lulars u. 84

Ic1.:
!

PREMIER ELELMISZER
273-466
Felszatladulás u. 186.

p.iá

El)8' szín: I}'4'H l8l']8/(:s/()2
\'ÍeRielellik: ]200 Pél(Lill!'l)all

Várjuk kedves vásárlóinkat

J

vasúLállr-rmás közclóben cgy
lr;tuhelr a \ü\Ut mL'llCtl l<r,, rrJcjsar: \'al eg'yütt és 3 klr bíLrna horrrokÍöld
eladó.
e.clettődni a 127 460 as

1cle1i)lrs/ámon lcltct az esti óílktl;ul-

PREMIER AKCIO!
Ftl yamatosan

A röszkci

6!2732a4. F^x: 64213

597

Felclós kia(lól \4'€yan I -ilsl.jó
s7rrrkesló: Honry/Lknó orlik I]ollil
'l'ör(lelő sZeÍk': Richler Lals7.l(i
Munk'llársak: Rcll(lc Al)l);lln/lrr a.
Rorllásllé Várki \'íárta. Kral)ól Vólrika
Tunlc7 Jó^icl.
(;OI,D PItI]SS

\YOV]

STrgc(1. Itoldogass'(nry

'Icl.:

).\

sgt. 53 55.

óz3ll lll

I]clclős Vc',.'1ó]JIlós

Vj]jí !,

KöZ.lelrdő

lyilB.Jkal lellelőlc8 lll,i!]llcsc5
ada1hor(lo7úl kérlilk]
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