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Ezzel a cínlnel eg}' ú'j rovatot
inditunk. amclyben a RŐSZKEI

TELEHAZ életéról sZeletnónk

tudó-sitani'
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Bizonvára emlékeznek rá. e1őzo szánrunkbatl híIt adtunk arról.
hos1' megn;'itás elótt áll l'eleházunk. A teleháZ a p iros iskola

Inögöttj Kippcr'-házban Iesz.
(ahol n']o5t az. cgyik óvodás

cSopoIt \'an) a megn.r-itóra
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bővebben kó Vc1kc Ző szátrlunkban
fogu n k h ílt adni'
\, /..i,r, ._-..i .tr,,.1 lt..;r.,tt i,
keruIt ttle ho--:tiuk.
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telel-au hazarrLbarr C..'kbererrl-

bcn nyilt lncg a 90-cs évek
clcjén' AZ(i1a sZelcncséIe
gomba tll t! c1r'a kaj vct ik olszágsZer'
te aZ Íl.iabb és újabb il1'en intézrné nye k. Szánuk nár negköZe]íti
a sziilaÍ' Csongrád megyében sem
rrr ra'1..rr1, a./ ceJutlcnek. \c
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ILink egyszerle n),ert a taval} osszeI l<iír1
pályázaton N'lórahalon. \4ártély. CSaIlád'
palota éS Nagymágocs is. A mórahalmi

telehaz nrarcrus \c9cn mar nlegn)ilu
kapuit. a töhbrek llozzaltk ha.onlóar
köZeIjöVőben kezdik nreg munkájukat'

ANYÁKNAPI MEGHÍVÓ

a

l999. május 2. 10a

a

AZéÍ1'hogy a Pá l)'áZaton n}'elh ettiin k. kóSZcjnettel tar1oZtlnk aZ
ónkoln']án),Zatnak. hiszen a poJ'
gárn']eSter úl hiVta lel a ligyellnünket a pálr'ázatra. a képviselő

l

Szeretette1 meghívjuk
a nagymamákat és

édesanyákat a
művelődési ház
anyák napi
musorara.

l é s ü n L r e bo.:a_
eter [elr'attl"t. ei}
szatnit'-,-e p.t. c. jelet tn. , ttr.rli
támogatást is nyú_jt a miikö-

le.l

lo
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r C

n d e l( e

a,/ cTü

désLinkhóZ.

Maga cZ a szó. hog''- lrlclri'

sok

nindent

takar

annal<

tnegfelelóen. hogy aZ adot1
te lepiiléSen nril)'en funkciót tö lt

be. Hiszen minden lakóköZöSSégben nás-nás igényt kell

kiele;ttenie. az ott elok .zük.e:-lcleineL nrejleleloerr. Ve3i. arrri
minden tcle-házról elnondható.
az az. hogy infotnltit'ió't itotlu. a
Nö/ö\\e]:

\/al'lala

t'tl'ilA'':t.,

pont. ()1ya| hely. ahova bátki
bálnikor beté[het' /\kár azólt
Jrogl rtt(llltLl on \a l .r. rlrrl
netn tudja. hol keressen. akár
aZélt' hogy cgy hiVatalo5 dolgot

(]ll'le././g]]' \ut)
lílclo
'.: \
idejeoerr bcrczzen hozzrtrk. lppen eZért eZ ncn]csak a fiatalok
SZánára lontos' A kisiskolásoknak éppen itgy hasznos

lchet. nr int a nyLrgd ij asokna k.
Vagy a köZépkoro5ztálynak.
5/crcln(rk .e-.t\c i( | rr\ lr. larti.
ha nenl tud_iák. hova. kihez
for.dul.janak, ha hivatalos Ligyck
ben nenr igazodnak ki.
(./'ol.l tutá''; tt 7. oldulon)

Falu Tamás: ANYAD
Aki .jó volt hozzád. az volt az anyád,
Minden piIIanatban gondolt ő reád'
Ha sorsod ne8vadLllt, s lána. hogy eltit.

Íélretoll

az,

Akijó volt
l

útból.

S

elé ó fekt]dt'

]tozz'ácl' az volt aZ all),ád.

la fáztál. a le]két terítette rád.

Átvette terhedet. hogy azt ne te vidd.

Silllogatta Sebed. S ína kónnyeid'
I

bgyha mcgbárltottad _ nÉft bantottad ót?

Nen sírt ó

solrasel]] a szeÍ]']ed elott'

Nen] hallgzott a.ikáról soha-soha r'ád.

Akilrcz rossz \'oltál, aZ volt az anyád.
(
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Akinek kimutarott szív érrendszeli bctegsége van.

Kedves Röszkeiek!

Í-eltétlentil érdetrles leszokni a dohányzásról' nlert
leléle csökken az Ú_jabb érbetcgség lehetősége.

Táiékoztatjuk Önöket arlól. hog;' az Éiletnlód KIub tllárcius
]5-én nlásodik ö5szeiovetelét i5 nre91art()1ta' l]z alkalotnmal
kcvesebbetr \'oltak' lészben a l'etek5Zi]ret. nlásrészt az előadás
tinája niatt. ugyanis az alkolroliznllts és a dohányzás körében
éIin1ettek l]ehezel] nlcgközelithetijk éS beVonhalók'
Továbbra is vét'nyotl'tás és vércukormér'ésiIehcÍóSéget
ajánlottunk fel a _jelenlévőknek'
A sziv - és érrel1dsZeli betegségek kialakulását beÍblyásoló
tényezók köZi]l a dohány'zás, a fendszeres és túlzotl

alkoholÍog)'asztás ártalmairói

tartott e|őadást

bár'kinek. aki hailancló saját sorsan elgondolkodni' ol)'an
csoportot Iroztlnk létre. amel} l'nindcn konkrit Segilségel
rnegac1 ebbcn. szakenrbcrek ilál1)'ítáSával' A dohányzásról
lcszoktató csoport vezetője: csabáné Ballai lda tanárnő,

nála és a gyermekorvosi lendclőben kaphatnak bőYcbb

informácót.
L!tísik Jő téttttittk ttz !lkol!ol |'oIl.
Az aIkoholizmus a lakosság ]0 9-át étintó népbetegség'
]nel} elóbb-utóL]b az etnber tuinden szervét tÖnkleteSZi' A
heviny alkoho lrlérgezésköVetkezménye is lehet egész életre
szóló' pelclául okozott baleset nriatt' AZ idi]lt ánalmak köZül aZ
idegrendszer betegségei, a ruái. a hasnyálmirigy. a szivizorn
betegsége a leggyakoribb' AZ áItalános érelnleSZeSedéS és
szíviosiorÍrér'betegség is lokozódik idLilt alkoholiStáknál a

DursZt

a fizikai dolgozók 66 7u-a tlohányzik.
SZálnítáSok szer'int a dohányzás a várható élcttartanlot ó-8
évvel cSökkenti' Hazánkban a dohányzás éventc
kb' ]oo00 áldozatol szcd n1int a nlagas vét'nyomás. a Sziv és

tnagas vét'zsit'szitrt kialakulása és magas véln}'oInás

2 üveg siir vagy fél litcr bor \'agy l dl

pálinka
rrsna
k
tartható'
alkoholizm
nlár
€lfogyasztás'in.lk
Ái alkolrolizrlus elleni kiizdelem még nehezebb. n']jIlt a
r1ohányzásr-ól való leszoktatás, meft a legtöbb alkoholista
nenr istneli cI a betegségét de ezzel is negpróbálkozunk' A
kozeliövóben létlchozzuk a faluban a Névtelen Álktúolisták

idézőj e.

A

dohányiliStbcn lévó több SZáz káIo5itó kérliai anyag

köziil legfontosabbak: a 11ikotill. a szén motroxid és a kátrány'
A nikotin: eröS sejt és idegméreg' Á:ctnnali haÍástr'

a

5Zívn']úkodéstgyoÍsitia. a szívkoszorÚterek gailc5ét okozza,
\'alal,]lint aZ egyéb erekét iS. ezzel en]eli a vérnyomást' l/oss:í
titt'ti ltclttistl' a vét'zsírokanyagcseréjében zavarokat okoz' a
vérzsirok Ierakódnak az erek lalában' ezzel óntlagában is

csoportj11!'efrol kéSóbb bóvebben tájékoztatunk'

Az Életnrócl Klub követkcző összejövctele

áplilis 29-én

este 7 órakor lesz a mű\'clődési háZban. sokakat érintő ténla
a cukorbetegség: jó lenne, ha minden ismert cukorbeteg is
eljönne az érdeklődők meIlett.

.iclentőSen növeIi az órelnleszesedést'

A szénnronoxitl: csökkenti a vér oxigén tafiallnát. allli az
AZ erek lalát ugyancsak

egész szervezet szállára káros'

káloSítja' aZ él'elmeszesedést Íbkozza.
A I(átrán}': elsósorban rákkeltő hatáSa nliatt kóIos'

A

iatt'

l]']

Nerrlzctkozi nregállapodás szeliDt: napi 50 glamnr alkohoI
(nóknél j0 gl'alnl']']) rendszelcs Íbgyasztása _ anri meg1iIel napi

érrenc]szeri betegségek éS a daganatos betegségek legfőbb
ló

éVen beli'll

EZért szet'etnéI]k segitségel adni a leszolini vág1'óknak vagy

tiiorvos ilr.
Nehány adat a hazai c1ohanyzási szokásokról:
a l,l ór'en f€lüli lakosság 38'z'-a'

e

l

Dr' Sövényházi Ilona
az EgészséevédóEg1'esü let eInöke

passzív rlohányzás lib.30'7u_ban ug!'anolyan káros'

lnint aZ al(tív dohrinyzás.

A fut
A termelói rcgisztr-áciti határide]e
dosult. AZ
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hatál'idó: l999. rnájtts 3l

'

A

ntjit'urú 1tllotúllontt'iny \kettős'
hasznir tehén. lrn1'qjuh. an1akecske)
álIa1létslálIának Icnnia11ási. továbLrá

ruéhcsaiádok Llt11tl i

igény'lésénekhatál-icleje:

!

a

tiilllogatások
999'.június 30'

A

kÓvetó hó 20-tól 1'ol}anlatos'

A l']l) 'Il' a /.11lll

\,

,i]]|

ál1ategé5Zségügyi hel),Zetének javitása.
l1lentesités tátllogatása: l999. április l-

1ól novembel 30-ig

t'olyamatosan

kéÍhelő.

nte'ligtt-lu:,igi hi:tt:'sittisi dÍj 30
százalékban tálnogatotr. A falugaz..1

köIű LigyintéZés is'
Határidcj; l999' szcptetrrbel 30'

dásZnal1 kérhetti telieS
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Í'olyalnatosan

kélheto'
A lrel1,'i tálugazdásszaI szct'zódéskötés lchetséges aZ alábbi ténlákban.
_ sZántófijldi növénytertrleSZ1és.
kertésZeti Zöldséi]kultúrák tern]esztéSe.

kertésZeti diSznövényteIl'nesztés.
tlólénr r cJeltttt. nö\Cn\ eJeS1.caii!\ l.
trpanr l;grzda llodl\i. l.rpuldJLo/ r'i
sZaktaniicSadáS.

nrelleLcl :1/ I \ N'l
támogai'

t!,''allÚ]

t

s:aktunúcsddá';i

1999' október

A7 ,'/1ur,'g,.:., -i,qr r /'/Lri/rL/i;\
koltségek ttínogat{il (, a vetőlnagteI'tre\/l.r l.tltlog.rlJ\'t. r.tl.r'trittl ! nil\Ln\egésZSégL]g}i tánlogatá5ok igénr'lése:
l999. április 20-tól nlindig a neg!'edévet
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'
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2000 ezer Ft árbevétel1

eléró terrlelő e5etén a 1ánlogatáS mértéke
a dí| 75 %-a' de a 40 életévalatti
agrárvá1lalkozó esetén árbevéte1i kikötés
n

A csopoÍtos szervezéSt ezúto11
rnc3hirdet':rn. Kclelll a Lerlrrcldk rt.\

szcrinti jeIentkezését,és aZ érdekclt
ténák megjelölését (pl rrrinősegi

zöIdSégtermeSztés. g)'ijl']']ölcstelI']']esztés.
L.on,r.lold' le.hrrL'logi". t,t'olat
ÍaktáIoZáS' tejgazdaság' állattenyésZtés,
biogczdí|kodás. zöldkön1 r es lrötenr-

védeInli. erdészeti. stb')' Esyideiűleg
több csoporJ is indithaló' Az

összeÍrásnak, megfeIeIócn a cSopol'tos
foglalkozások tanfolyanlszer'|1ek lcsznek
ulcl)'et a Meg)'ei FM hiVatal a lélj
iclószakban finanszirozni Í'og. A helyi

a laluSrzdarz rc3z'. r
tanfolyanokat heJyben. - a telepÚléscken
loordinaci'.rt
rendezzük.

Nagy Ernő
Íálugazdász

inc s.

AZ 50o ezel Ft áIbevétel alatl
tertneIók t'észérea szaktanácsadás

ing},enes' l-eItétele: az igénybevételcsak
csopol'toSan lchetséges'

*{!ttata*{{{{*{{tatl
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Szülők teológiája
Nlálciu5 28'án dólLltán n']ásodsZol .'ótlek össze aZ első
áldozásra kész|ilő iSkolásol( sZL]lei. hogy jegr'zeteik

alapján rnegbeszéljék azokat a keles21ó11} iSmefeteket'
alnel) ekct gr'ertnekcik a lriloktatáson tanultak' Csak
.g} Ségesen e.o tl do lliocjva. l(öZöS néZetek alapján

ki az a

alal(itható

csa|ác]i légkór.. anelvbcn nlindenki

luÜa. lrogy l]lit lIiéft tcsZ. lniél.t él úgv. aho91'belso
indi1ásai aIap ján ki5 köZösségL]k

életvitelétkialakította'

KERESZTELTI]K

IJALOTTAK

Baricsa L]oglárka G iZella
Baricsa Zoltán Ós
I(ocsis G izel]a kislánr'a
l998' októbcr l

Tornbácz llona 64 cves
Szekeres V ince elv. lel.
+ ]999. lnárcius ]'

JEGY I,SEK

'l anács

.

i:

Kicsapott a fol\'ó.

Magan egy halomról

':: vizben ús7ik a ta]i
:l: Túl a vízen lakol.
:l; édes rózsánr. ne várj

nézek át a vÍzcn:
a Vizen kcresztül
galarlb szltl I sebescn.
Nenr is tudom ugyar]:
ga]amb-c igazán,
alni ott száll ' ' ' vagy aZ
én SOHAJTASoM tán?
Pe!őÍi sándot. !:

::: I]lvitte az árvíZ

:i: a

]i
i.:

tö1téSt. a hidat'

Anott negy
aZ

,
uIOlSO

a hídból

,

OaraD.

:i:

';:

ARVIZ

Sodol't c] ott]lol]okat, tlLlnkát' bolclogBecstilönl e. SZefete']]-e nreg|ér'o ottho_

ságot'

Szűcs Mihály 86 éves
Etelka öZVeg!'e

l

Eite sándoI Röszlic
i]ite sándol és
Király Mária Íia
eliegyezte
Szalma 1\'!é!1 Szeged
Szalnra Lajos és

+ l999' március ó'

Tanács Aranka 55 éves
Nvári lstván Íilesége
+ 1998. augusztlrs 24.

Tarlács Fr'anciska ieányát'

szógi István

'l'ombácz

5.

Farkas József 94 éves
Öldögh Veronika özvegye

sZögi Altjla SZeged

nLrrrliat'1 Boldog Vag\ok e' hogr, ólvezhetcrn
nrLItlkánl er'ednlétrr'ét? Szépen taÍol11-e háZUll_
kat? Megelégcdetten ólt]nk-e benne? Nenl cIőlt'e
Irrár régen rotlokba békétlen. bolclogtalan
é]etiilrk lniatt?

l999' tlárcius

islván 55 óVes
'NYári
l'anácS Alanka ijZvegye
- 1999. február 28'

és

l

Piroska Íla

eljegy ezte

Jaksa Veronika Röszke
]aksa IStVán és
Donka Erzsébet leánvát.

Nétneth Etelka ó9 éves
Makra Imre elv fel.
t l999' március 22

LevéIrészIeÍ:
,,75 éves öZyegrtlSS:On)' yűgyak' ó évc.féljattenl vit]ékr(it u fől,úro'sbct' Ltinyonl é's Iejan1 besZélÍ rú, hog.1:
udiun el a nagy csul/1di htizanrul é's ker\ene!' Aztün vegyünk ep))iill eg) 2 és ,/'
'szobús panell(lkast. ''Ar!-r,i;'
lLlugo aZ egyik.\ZobLi1 kuplct, mi a nltisikat' A
.;zobct petlig (t gyereké '' n()n(!l(l a lányonl' Beleeg1,g21921..'
'/é!
'1 bekÖltÓzé.rkor m(ir C.'lk ''cseléLlszobű'' lelt ttz en1,!n1 Fél él, nt|lvtt ntát nenl lűrlek mcg a kony,llribtttl, hu
t!k is or! voltak' Útban vag1.^ok'' tt vőnlnek is, l]1eg (r lán):() Í11|'ltt k is'' Frijnak tt lcibttint' tlaina!ban eIiöl,i)k
huzulról' é't kés'(j este ncgyek hűza' De nlár netn bíron tt kóborlti's't' Montlltull tl lűnyol:l:1ttk is, nlire ő a:l
ntondla'',,Ha l1i'i altibu' nenjen fel d /izedikenrc!clre és llgorjOn le" '.' A
/é! szohaisiellett nekik'''

ANYÁKI Vigv:ízzatok a világra!

ANYA

Akkor'is r'olt anvánt,

N4ikor nrÓg nenl vo|1itnr.
,{z ernbcrrek a n r'-ja
oröktó|. fol}ton \'an'

;'

.Ün4

e1l n

ipők,'j

eie s

.n'upok
',

Bolondos llónapnak tartják' Ennek oka

..áplilisban hét tél. hét nyár''

szcsZélyes iclöjárás nliatt'

a

ApriJi- e..cic.r regi \./ok-5 L:)rrd\
becsapása beugratása' IIt'enkorsZületik

Most iS r'an anvánl . bár
Nincs nlár szeqénr régetl.
Az cnrber az anv.j át
Berln hord'ja szivébcn.

..áptilis boIondia'''

Akkor is lesz

egvenlőséget követő eISő holdtölte LIttini
va5árnap-hétlő. a niceai zsinat (K' sz.

a n y'/i

nr,

ha nrár elporIadtanl:
Az ég lesz 1'ó lö t1e nl .
Es a íöld alattam.
I]aILr J'anllis l94ó.
lqqq.

APRtLts

c hónapra esik
.ir repe. rrrell a
lrvr",, i
Legtöbbször

hÚs\'ét

tp

325 ') határozata szer'int.

ct

Az tinnep vit'álvasárnappal kezdódik. a
ttrlr\ettcl tol\t.rt,,Ji(. .jrlerro. rra1,j:r a
nag)'pénrek. KrisztLts nlegÍiSZité5ére

enlékezve a harangok Rótnába ttlennck.

Húste1 vasáI''.ap józus féltánadásának
unncpe.

A

húsvéti-

|innepi

elengedhetetlerr kellékc

li

a

szokásoi(
to_iiis. lnel\

t're^cl\.c--; rzirnbol.lrtr. az .l.r
./lIholl.tna. nri r alrogr a iocsol.t. r.
1er ékenység_VaráZslás.
4prili' l4-e I ibur napla. u kali.kk. a

pacstr'ta trregszólaltatója'
visszalilésének kezdete'

a

madarak

Ápri|is 24-e CVöIgy napja' Ha

a

roZsvcté5ben a varlú elbÍlihat' telt le5Z a
c5i]f' o5i taVasZkezdő nap. az állatok
kihajtásának napja'

Aprilis 25. Márk napia.

rra-r'urrrarn o.ar)

nel;
r I't.za.zcntele, napjl.
R* Nl'

t,rt Ust sUi- tr.,co ;

A SZAZHOL\AS PAGONY HIREI

.

Fontos inÍbrm:iciók

Agh István:
Virágosat álmodt:rm
Édesar-r,várn l'ir ágosirt á1mocltam.

r-rapraÍbrgó-vi rág r'o1tat-tl álnlombatl.
ódcsan;''átn te nreg létlves nap voltál.
napkeltétől napnyu91áig r'ag1'ogtál'

Ebéd ljzetés:

a kÓ:ponli rjl,odúban 5-én. i1l. azt kö\'ető t-tlunkanap 7-i4 óráig.
Kunt's'ulszé !en ó-án. ill. azt követő t-t-ltinkanap 7-9 óráig
Ncvc1és nélkiili rrrunkanaE
T4ius t + péntek. üg}'elet a l{cnclijr ]rázban.
Ovodai glllc ul4} o:!is május 25-én (kedd) 8-]2 óráig

ffi
TJ

Ü

#

HI

\{l
Pákr'rlitz István: Anyá mnak

Tordon Akos:

An1,ák napi mondóka

An1 Ltkárll. anyLrkánr taláId ki.

Hog1'az én kirrcsenr

Ki nás is

Lrg.n"an

ki'/

lc]lettle. ha tletll te?

Ü ltess hát gyorsan az oledbe'

FAT,I]SI 51]TTOGO
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ROSZKE MULTJABOL

Yizszintes

]' ()l)an

nirg}'S7el-Lj.

hog} nlár kitbgástalan'

4'

PáZsitf|i 1élc

4..

3.

2

I

I

,7

{}onlnö\'éI])'. 7. Tclnlelő és kcr'cskedelnli tc\'eken)'Seg céliáIa

.lkülöni1ett

hel)-.

8' Hél pecséttcl órzött rc'jlelen' 9. Filrl'
ll kelcszténységben Való

elziken\'Sége! jelöló Us^_ szirbvánr'

^
15. Hat a légi
l4' Zan1atos g)'i]lnölcslckvár'
\ezér volt
lceénYhőse.
bct}'ár
zsigmond
Rótlábatr' l6. Móricz
(lat)'
]]' Sinre
trincs
szaga
]l
olet:
liörn\'ékón.
t{öszI(c
''.

léS7csítéssZel'taftása'

A Mál-l.
\oll.
ll\(n
rös/kci
Dlcl)ino5
Íui Loticrcnd tulái{lonl'\it.
l'ö/i;ll\egslorak{'/l:lló s/elllól\ u\al'l'dll Íöllón('ll Börc\ök

lstván
ióbaráthoz cítnzett \'cndéglőiében. 5. ldegcn szálloda.
^ lobbn)ile nagyol l<iván' l0 Sziszegó nlássallrangzó.
6' Ha kicsi.
l]' Zenci E hang, de lól banggal etllelvc' l3' Berlinben. Bécsben
egyalánt egy. ]ó' Azonos télnái[l cikkek szál]]ál-a Í'enl]lal'tolt I]el)'
az ú_jságban' l7' Sirrga vir1rgú li,llcserye' lE' sLidoSt. röVideIr' l9'

PáliZsból stanoló raliversen1' r'égállonrása.

20'

1\4eglehetóSen

csúf. akár a bűn'

Ez alkalotlnral a l]árol'n kielllelt sor'rleglejtését kérjilk lrekiildeni.
MegÍejtésciket
'i ig vuir''jtrk a n]tivelődósi háZ1ran'

'l.ills

ll

I3

12

t.t
11

!9,,

11..rr"

2l
22.

25

1.1

:l:"

Lliizo havi rejtvényűnk helyes nlegfejtése: Nem kell ahhoz
megtagadnod a mÍIltad' hogy jövőd is |egYen. A rekold
menn1,iségÍi mcgi!itéS bektildói köZül Papp lstvánné
(leIszab' u' l,l9'/B) ajánc1ékcsornagot. Sebőli szilyesztcrné
(.Iózsef A' u' 3') és Kartal József (Felszab' u. 89') egy-egy

<00ltusr"rcrrr'rulalranrtltre.tck

f.rrL.uzJoz.cl

MecHivo

SPORT

A Röszkei Kossr'rtll N'lezőgazdasági Szövetkezct éves

Mhlcius

közgyÍílését

féh

április 29-én (csütörtökön)

1999.

sik
Lrcdm

9'30-kor

taftja. lllelyIc eZ[ltol1 tiSZte]e1tel nlcghívotll a sZövetkeZct tagiait

G.verrn

Serdülő

bo

lcs

Pótcr
A verscnyzőket
l\'{ indenkit kortó1

tette fel.

Íl órától.
Rri bert

ORVOSI UGYBLET
0,l.19

0,l.25. Dr. Siil'órryházi Ilona
27i-018. 06 20/9 -122-686
04.26 05.02. Dr.Vercczkey,'C1'ula
213-3?3. 0ó-3 0/9-63 5-204
05.03 _ 05'09. Dr'' Tar'i Zoltán

271 s l0. 06-30t9-634-261
05'10 05.l6. Dr. Sovén1'házi Ilona
05.17 _ 05.23. Dr. Tari Zoltán

PRTT,IS

A

és kiváló t]Zletrész tu la.idonosai(.
kozg1'Íiléshel1''c: töszkei kultúrháZ nagytertl]e

N ap irencl:
)

]998' él,i ntunkáról
Eloadó: Dr. Tanács ln'rre clrrök

' Igttzgtttcisúg be'sztintolóju ttz

2' Feliig,elő
|

1999.

t'..

l0

kétl1szer'iten szeI'elvén1' ]]. Í]szal'-Anlerika egy'ik lc'gnag1'obb
iblyiija' 2-1' Két nag} f'ol1ollk találkozásának hc]yc' 25' Nenl
te1tétlcn aZ irig1'sóg szine'
l'iiggőleges
|. KoI'ai lbliás röszkei prirlór' 2' Kinos kcllenretlenség' 3.

5

t..

}3

izott'srig besztinlolófct

Eloadóia: Bödecs 'Irizsef Fe]tig1''' Biz. Elnoke

3. G uzdus cigi

t

cit''s

tlstig

u l

op íÍcistt

Elóadó: Dr' Tanács lnrre e]nök
4. Eg'éb előter je's:té'sck' jut,uslatok, inctínrin,ok

|-ellti id(ipolrtra ósSZehivott közg1"Íílés határoZatképtclcnsége

esetéÍca közgyiilést azotlos napirendi ponttal ugyanezen tlapon
]0 órára ismételten összehívonr, nrely közgyíilés a megjelentek
sZáll']ára tekintet lré lk|i l lratároZatképes.
I-.bédről a sZöVctkcZct igazgatósága gondoskodik'

Röszke. ]999' április l

l

'

Tisztelettel a sZc'VetkeZet igazgatósága nevébetl:
I)r' Tatlács Inlre

clnök

FAI,USI SU]"I'OCO

5,

EIóSZör is sZeretnénk kösZönetet
mondani a r'ószkci Szomszédolóhoz

nyiÚtott segitségértazoknak a nyugdíjas
néniknek' akik s|jten']én}'t késZítcttek a

baksi csapat vendégtil látásához' A

núve]ódési ház dolgozóin l(iVLil Makla
La_josné Jolit és lányát. Katinkát'
Paplógó ErZsikét. Valgáné Barna Jutkát
éS tülöpné Kiss Ibolyát illcti a c]icsét'ct'
Már'cius l4-én Baksra látogatott el

A gr'crckzsivaj e ltiltél'e] Vastagh
Judité volt isnlét a ilg)elenl' sajá1
szerzeménr,én túl Kán1,ádi és I(alona

az

r.r'.1- .,r.'.,--,)/. 1.'/

szomszédolni a népes lőszkei kultúrgárda. Szóp szálllnlal kísél1ekel minkct

itthoniak

és a

nélkL]löZhetetlen.

érdeklődó nvuedijasaink'

A

polgáltnesterek

bécsi keringős nvitótánca indította el a
mtisort' majd a L'astagh 'hldiÍ álÍí1l ÍrÍ,
Röszkérő1 szóIó Falu dal fo]ytatta azt'

ilr

SZÍn_iátSZóS

kisdiákjai a 5| ékel). ntenyec'tke c' yidárrl
népmesével blaVÚfoskodtak. lncl!ct a
nyugdíjas klLrb rlég rlai napig is aktív
tagiainak negható sZavalatai é5 dalai
kóvcttck

Arany János: Pá:tllán loyaE

c'

vígballadáiát .jólnagan] keltettenl éIetle.
melynek reneszánsZ hangulatához

illett Papp Latlrl tanárttonck. ktt ,/cllc]tkulá.'l l 'lk ( lal .lL'

nag),SZeILien

Adrienn. Kószó Viktória, Szlics
Klisztina) ós FaZckas Mclindánali a
hangszerj átéka'

1 jti testvtrekr1íl SZóló Heltai

vers kedves kis

is

git1uoZott'

Ot ocSkó

IStván kiSérte'

Ezck után népiesle vettL]k a ibrnlát'
Barátaink. a kiskundorozsnai "tlÁr-

e\ d ll.r.rn

életképek kÖVetkeztek'

A

L tr.t
citerások

vendégeinkként Vettek részt a nli1so11]an.

köSZöntőit

követően a Go]'clli-köj' ttataljainak ékes.

GyuricZa Zsolt tanál

JLrdit-vcrsckct

Jenó-

Márki
''esetét" Borbásné

Márta sZavalatából ismerhettLik lneg.
ltl'llil )- ebihdl ról SZóló g}elek_ielelret
kö\ ctcll. lazcka.ttc Molnat Lla
osztáI}'ának tanulói sziDtc Ólc'thii

bál a Hasitó jelcncténck o57lopos
tagiaiként rá is szolgáltak eIl-e'
Muzsikálásuk' csÍpős tréiálkozásuk hangulatot terentett a nehéz fizikai nunkát

paprikafeldoIgozást mcgclcVcnitó
.jclenelhcZ. nlclyben idősek és fiatalok
eg}aÍánt nag}'szeliien szcr'cpcltck.
cSakÚgy. nlint tavaly a CSutri-ban.
EZt kö\etócn StílLlst vá]tottulll(. hog)'
a régmirltból visSZatérheSSt]nli a j!'1en
p(,/\ro. Í' t. tIo. l'''tnLt' r ho/ A \pi.(

cir'ls zcncjérc 4' osztál1os

Ián1'ok

(Korda Ren1rta' Kószti Vikt(lr'ia. l'ajos
Szilvia. Laudisz Ánita. Né]neth Agnes)
|,1l'colli]l\ gl c-r sr.lt ö Ietirk r''rpjrrr
ké5Zite11 kolcográliát'

tkkorra nár igen csak besötétedett.
dc hogl lbliozzuk a lran-gLrlalot. odrbcnl
is lekapcsoltuk a villanl,okat. hogr az
UV fénY által nlcgvilágított. l'ckctc luhás
és fehér' kicgészítós táncosokla lot'clithassuk figyelnrünket'
5ijtét57inhtizi
^lVálk i N'l1}rta
koreográÍ'iát BorbáSné

lanítotla be Holló /itának Kéri

Herninánalt. Molnár Adriennel(. Németh
Zsuzsának. akik nac), siken arattak.
RósZke isn]ét szÍtlvotlalasan szet'e1lell
idcgcnllcn. A nlí15oIt l(övctij vcndéglátá
son nlég háziqazdájnkat is nleqtáncoltat

tttk. mondr'áIl: ... nel]] lneg) ünk nlj
inncn cl. nlig a gaZda. háZigaZda'''kj
nclll

vcl'

A' tle't'ki gtiltita L! It6íÍó L' élelképel
juttattál( továL]L] a baksiak' Netn csoda.

hog)'

ez tctszett

legjobban. hiszen

a

evvel

a

R('pt]l.] páva nlozgalonl ic1cjén a tévében

is

szerepeltek elódeink

..szinjátékl<al"
lV]álciLlS Végénlendezte lneg lV1órahalotn az Arany János Alta]ános Iskola

által negh irdetett baIladamondó verseny

lc|ü|cl fnld||'Ói'll'

ttlc

'en .ok

tt.i .lt'c

szerepelt' Röszke '.sZíneit'' Kószó (jábor

(li. oszt') cg}' vig

népballadával

képr'iselte'

Április

napja a

l l'
JóZsef Attila sz|]le1éSköltészet napja alkalmából

\\'ass Albcrt erdélyi költő

ver-seinek

előadrii cstjÓr'cI 1isztelgi]nk ápriIis 13'án
eSte a kön}'vtálban' lizen a napon a sport
sZál]]ála iS n!'itott lesZ a ház; sakkzók

taliilkoznlli
,\ / ti j l

nálLrnli délLrtán'

t't c l'; 1i l'

t t

s á r

t l

u 11 1 tt

tt: i tlel al tl ú ké

l LLrltúrházban. an]ikor.iS Vastagh
.. lrzckl r'. Voln.t I rr trtttlrit

lll1lil
r:un

k.r'rl Pcrrreki Aniko ope"-erre\rrrrn i.
llll..oll 1J.l l]../lLl(lLkre Az an1ák napi
műsor rnájus 2-án' a n']isét követően:
l0.30-kor kezdödik

önnlacukat nlintázták a deszkiikotr'

LlON

T.\Ki( s TrBora
A PACA: PÓRK)LT DÍ1SÉRETE
Forró Ísfuán fogadósnak ajánlon

Paca/pörkölt

jó friss kenyérrel,

s hozzá két deci.VÓrÓsborrd/,
a Vendégnek _ k| itt ebéde/ -,
te/e az inye /zgalomnal.
Röszke : nag ya n yá m sZ Lj lő fdld]e,
nagyapám itt Volt orók dé/ceg,
úgy jÓttem Vissza

Magy'ari [,ászló
polgárnrester

6. FAI-IJSI STJTT(XIO

jó

ÓrÓmre:

szíVemben da/o/nak az évek/
Itthon vagyok én ú1ra s újra,
most itt a Forró vendéglőben,
pacaltól s núlttól lángragyú/va
s az éVeimtől fehér őszen.
Fogadj fiadnak engem Röszke,
ne Csak egy jó paca/pórkÓltre!
Roszke, 1999' ápri/ls 7'

]999' ÁPRILTS

- SORSOK,

EMBEREK

Áz enlber, amikor ntég '/iatul'

yidánlan

éli ntq|ait.

-

egé.szséges,

Sollu's'enl gondol urru' hog,
btirnlikor bekalyetkezhal agy s'|t11os c'sctpás' e91,
yérc!e.; buIcsel ós ülról u pcrL'l(;l
'filg.,,u mintlen
ntegt,tiltozhcrt.

ÖsszcrÖRvc
- a
Rozsi Matild 195O-ben liertilt

röszkei
Gépállonrásra. N4egtctszctt neki a traktoros é]et- Az
idő tájt gumikerekes kis MAVAG traktorral l-rordtált
a termelők piros paprikaÍ-űzéreit a Paprikaber'áltóbó1
(ma a Bestfoods Magyarország Rt' röszkci
gyártelepe) Szegedre a Paprikafeldolgozóba'
A l'égzetes napon. 1950. szeptember 30-án
hárn-ran ültek a kis traktoron' A pótkocsin még a
paprika tetejóre is jutott egy embet. Szegedre
tartottak a lűzéres paprikával pÍlpozva megrakott
szcrelvót-tnycl' .Ióval kesken.vebb r'olt még akkor az
út a tnostaninál. A löutcát éS a töltóS tetejót is rázós.
döcögős'. átlóSan lakott bazalt kőkocka blrrkolat
fcdte. Epphogy csak eléItek a Rácz-kereszl
közelébe, arnjkor'szer-rrből egy lovas fogat érkezctt.
A traktor vezetője elég gyorsan Irajtott. ám egy
ügyes kormánymozdulattal szetencsésen elkerülte az
tjtköZéSt- Ekkor' - talán ijedtében - Visszarántotta a
kolrnát-tyt' Traktor és pótkocsi nrinderlestől
Iesodródott aZ Íltpadltára. rrrelyr-rek szintjc
alacsonyabb volt' nlin1 az irtburkolat 1eteje. A töltés
széléről pedig 1egurult a Rácz_kereszt domb.jáig'
Onnan föl a sírhalonrra. ott egyensúlyát VesZtVe
nlegper'diilt lrossztcngclyc körül Gyálarét lelé. Az
erlberek kozberr. mirrt alna a táról lepotyogtak. Ki
elle. ki alt'a. Aztán. rrrintha nrisem történt volna.
kerekeire á1lt a szerelr'ény éS gulult tovább' Rozsi
Matild a traktor l-rátsó kereke alatt maladt. Alla
Í-ö1repedt. arcát elborította a vér. Medencecsontja
öSSZetört. be]só szervei rorlcsolóc1ása kör''etlieztébelr
bcls.l r,.'Lz,.ls,.' k.'lctitczctt' McntÜaLrtű szillítotra
]<órházba. lIosszÍt ideig nyonta aZ ágyat lábain
nel-rezékekkcl. hogy combcsontjainak Íbrgói
valanlcl.vcst a lrclyükre kcrtilj crre k'

BI NBOCSÁN.q'T

legjobban az fáj, hogy az a fiatalembcr.
alii a
ba]esetel oliozta. aki nlellett másodmaganlrnal a
A

tlaklofon ültünk. nell] látogatott

ll]eg

cg1,ctlcncgyszer sern' Senr a liórházbarr. sctll ittlrcrn
rrcr-rr órdcklődött
aziránt. hogy r-r-ri lett a Sorsonl. szot-tlorodik el Matild néni' Csak azt nel-tl tudonl.

hog;'atl tud a7' a7' eInber elszárlroltli
]

999. APRTI,IS

lelkiisrnel'etél'el. Mert az ő figyelmetlensége okozta
a balesetet. Énaz'ért nenl haragszott-t rá' A nel'ét :rc
em]íts|ik. l{a.ita is eljárt az idő. rnegÖregedett n]áI
veleul eg) titt. Nem akaror.r.r. ho91, csorba e ssen a
hírnclÚtl. Ar'r al net-l-t lesz .jobb senkinek' A
tcj11érl1e]ten Írg1''scrrr lchct rnár vá1toztatni.

A

tt|Á'olba róyed' út uz ublttk
'/t!ggön.1'én' bele 'u
bintbózó ttlyaszba halaInta's' ltigru ny,ílt szenrckkel' Es
e:ek u li's:lu./én.l{í szcmck csillognuk' Tulán a 'szép
nt4lokra gondol' unlikor nég e gószsége.; volÍ, lttlán a
bule,selre' az élcte sortin elszenl,etlell 'yztin altln

kínke'serl,e'y Jűjtlulontro' Ne!an ű 1og(l mogoll hLlg|)o!t
sok-sok renún1,telen, bclrongós pillanatra, vlgy épp d
nűpsuglr.r', reruénl,le li percekre' unikor nég bíeltl
ubban, ho91- eg7szer talán yalami c:;oda JbI'vtán

ntesszire eldobhatjtl u btltokttl. Stljút te.slének
t,on.lzclllistt kÓzben meger(;sÓLlÓll bul kezél,el
.vzoro,sttbban negnarkolja kopott bot.1uit. I botokat,
untik núntlen lé,pésnélbíztonsúgls l(i Iu.\Zl n1aijtunak'
Mtisik kezének
ő'sz htyfürtj

e

uj'jtt il.'tll hatras in1íl.j(1 hűl(inlékttn

rilk

ó

it, és emlékezik"

- Körtilbeliil egy évig voltam táppénzen' Nagyor-r
szeretlem tlaktort vezetni. Traktorra is ültem megint'
Ezerkilencszázötvenkettőberr lánvokat toboroztak a
gépállomásr'a. 'f[llnyomó részt röszkeiek
jelentkeztek' de .jöttek Gyálarétr'ől is. Tóth Jutka.
Káity lrén ós a kót Varga lány is onnatr.jö11. ha jól
ertllékszeln. A röszkeiek köz|il Trrmó Gizella. Farkas
Erzsébet, Csillag Erzsóbct' Bóka 'Tulianna. Magyal
Margit neve jrtt eszembe. Margit állította Ie a kis
MAVÁG-ot. Kiiliinbcn ott haltam volna nreg, mefi a
pótkocsi is lieresztiil nlct-tt volna la.itam' I-ehettünk

Írgy tizcnl-rárn-rar-r

ményt' anyagot

_

tizerrnégyen' Mindenféle ter-

szállítottrrr-rk. aéppen kellett. Sokat dolgoztunlt. LIavonta 350 lor-in1 is

nit

öSSZc.jött'
pér-rz r''olt

.1ó

ám iiz

abban az időben.
Szöl,cg

é':'

'liló

'

Turttcz.Iózsef
(íbb.'tutjuk)

a

FAI,I]SI SI]T'I'OGO
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INFORMATIKAI KOZPONT _
5I AR I

rcÖzÖssrct

TELESAROK

rrR

LLOT'I A RO5IKLI ILLLHAZ

(loI tatti.; az elsíi rlIdalról1
kezdeti idószakban a követkeZö sZolgáltalásokkal

A

Várjuk

Önöket:

l'1 nlúrciu'sí cikk.f olrlulti,sa. )

A teleház gazdá1a a ..Röszkei

Ka|áka''

Hagyomán1'őrző és TeIeház Közhaszrrú Egyesület,

anlel;' a tavalv n}'ert országos pályázat ereclrllérl1'eként l
napokban nregkapta a lelszet'elÓs ft_rtltos tltíiszalii
berendezéseit; ténvrn1rsolót. tiZenetrögZitőS

3 db

teIeÍaxot. és

nag1telicsítnlin1ii. cgyik legnloderrlebb

típLrsir

szárn ítógépet.

Az intéztlénrtizcnrcltctójc Röszke

Önkormányzata az

Község

elhel1'ezéshez sziikséges éptlIetct,

eg1' nlLrltinréciiás SZátllítógépet és a niíködés feltéte1eit
biZtosítia.
K|ilönösen kedvezó helvzetbcn varrnak a teleház

lriszen aL

nlcgálnl'.lcltii teleptilési]nkön.

öt]e1

itltenzír'és lblyanatos SegÍtséget
kaptlak az önkormányzattól'
rnegszti letÓsétő l kczdr'e

A tef\'ezett szolgáhatásokróI ]nternet hozzá-Íérés.
a
kijzhaszn(r kéz ikö n.v- vtár'. oktatás, tarlács adás
köl,ctkező szánban olr ashatnak t'észletesebben'
Minc]cz tertllészetesen csak lehetőség. A m[iliiidés
során 1'ialakLrlt irrérry'eknek kcll. hogy dóntően
be ioI1'áso

lják a teleház tevéken1'ségét'

l. ]lodai és intblnlatikai 5Zolgáltatások;
o A rendelliezésre álló. egyeIóre négy szánrítógépen
aIkalInazdt szoftvet'ek lrasznála1a (sZóVegszerkesztő.

táb]áZat. éS adatbáziskezeló. k iadván yszerkcsztő. graÍikai
piorramol<...stb.)
lntclnct haszntiIa1. clclltronikus leveIezés. saját c-nail flók
|én}'nláSolás. színes és lckc|e t'ehér n)olntatáS. ilatkőtéS.
l-r kirloc: er loJ.,J r.. .zL. t trclc.

.
.
.
.
.

Pál} ázatllgye]eS i szolgálat

SZálnitógepes _játékprogranl ok

Igénl' 5Zerint 1anácslclcm bérbeadása üZleli tálgyalások
lebon1'o lÍtására

2. ln lQlnr á'Üó_lzq|glt!!lr
. A közhasznú kézikön)'Vtálat
.

.
.
]'
.

Á

jtn'{i .leIudalu pet|ig, hog.,^ ltttlttto.síts'uk'' tt
telehti:, nlinl inforntalíkai é.s civil szerl,ezeli köZponl

ktil/illdt;n nltir beydlt nlót]szer urrű, hog!'
tsilkkenlstlk tt yitlékílét htitrtin1'ail, ki 1udjttk
Jltt's:ntilni tt httntrrosan hoz:ank

e

lőnt,eit

i's

alluÍó ettrópaistig

'

PerlúinéAcs Mth'iu

,il

SZeletetteI várunk minden kedves érdekIódot, éS eZúton is

szeretnénr rnegkérni a falu lakóit' hogy észrevéteIeikkel'
ajtleteikkel kelcssenek neg minket a rnűvelődési házban.
illetve a teIeháZ ]eendő munkatársait Bende Annanráriát (273(2'7 3-229) szán']ol] vagy
szcmélyesen' Elóre is köszönjÚk'

4l2) és Pcr'lakiné Ács Máriát

(folytat1uk) Benile Annanlária

illagász taft islnefetterj

eSZtö

i:

:;

előadást l999. április 21-én 18.00 órától a művelődesi :i

,]]

;]

cs

házban, melynek apropóját a Szeged lelett is

augusztus

8. FAT,L]SI SIJl-I'C)

ll-i

napÍbgyatkozás

köZségi

nálLrnli kap nrajd hclyet'

]Ii NAPFOGYATKO ZAS
círnrnel Zonlbor ottó

a

Hiszen sokszor csak a szonszédba kellene átmennünk.
hogy- megold-junk valamit. de nem tudjuk, hogy oda is
rneheménk'
Faliirjság hely'i hirdetésekke1
Közlekedési és ttrlisztikai infornliiciók helyi és távolsági
autóbLlsZ. voÍ]at menetlend. slb'
l'anácSadás:
Szalienlberek bevonásával .jogi. könyveIési és szociáIis
i]gyeklren, a karnarák beloni1sával kamarai ügyekben'
Terveink szelint a ialugazdász' és a kábel tv irodája is

!,

']

át\'eSszt]k

könY\'tiiltól
Terveink köZött szerepel cg}' hcl)'i értéktérképIétlehozáSa,
uleI),l]cz szcletnénk Íölrrlérni' hogy'ki-miheZ éft a faluban'

látható,

adja'

11

i;

nnÁnrr ENDI'
BALLAGASOD
ALKALMÁBÓL
SZERETETTEL
6RÁTULÁLoKl

BnpÁroD:

1999.

RII,IS.

FOLIAPLAST
KFT
NEGYVENNYOTCAS
SZEGED,
U. I8.
TÉL/EAX: 62/460-002

rA-\
t}/'.-'

.V
A

Fo[lAPtAsT Ipari és Kereskedelmi Kft. Szegeden

1991 óta gyárt poljetilén

extrudálásáVal Számos Íelhasználásj célnak megfele|ő polietilén-lólia Íermékeker.

Az általunk előállított, éS széles íelhasználási igényt kieléoítő agrofóliák alapanyagai:
- belga, _ hollancl és német cégek áItal előá itott alap- és adalékanyagok.
sátorÍóliáink: kl%/ó Íényáteresztő képességgel, nagy szakítószílárdsággal és jó mechanikai tutajdonsaggat,
továbbá kíváló additivitással, egykéthárom komponensÚ hatóanyag-tar1alomma: Íendelkeznek'

Termékvá|asztékunk a legkorszerűbb két és háromkomponensű fóliákat
l.aÍtalmazza, melyek a magyar piacon újdonságnak számítanak.
HÁRTyAfóLlA:
hatásmechanizmus: kb' 3_5 hét időszakra natÚr' ada ékanyag
e/ónye] póllólagos hőszgete]ést bztosÍl a hideg időszak során'

PÁMMINTEs FóLIA;

hatásnechaniznus : a légtérbőllecsapódó Vízpáracsepp jelÚ]eli
feszültségét Íeloldva a Vízcsepp leÍo]y k a fól]án'
e/ó'ye: eszté1ikai (p. nöVényíoltosodás e keÍÜlése, slb') és gaz
dasági (pl' permetezőszer megtakaÍítása' slb.).

lNFMvóRós FÉNyELNytLó tóLlA:

hatásnechanizmus: eneli a sátoÍ be]ső hómérsék]elét1 5 2 c
íokkal'
előnye: a leÍnéséréside]ének röV dülése 10 15 nappal' kb'
107o_os teíméshozam nöVekedés Íúletlen sálíak iagyveszé]y
csökkentése, fűtött sáÍak energia meglakarítása'

Hóc5APDÁs FóLlA:
eneli a sátor belsó hőmérsékletél 1-1 '5 c íokkal'
előnye: a leíme és éÍési)dejének röVidÜlése, leÍméshozam nö
Vekedés, ÍŰleien sátrak lagyveszély csókkentése, Íűlött sálrak
en€rg a meglakaritása
hatásmechanjzmus:

FÉNyszóRós FóLIA:
hatásmechaniznus: egyen eles' szórl íénytbizlosít
elónye: a lermés élésideiének röVidülése, lerméshozam nöVe_
kedés'
HósTABlL FÓLlA:
hatásmech an ]z m

us :

megakadályozza a sátor belsó hóméÍsékle

iének lÚlheVÜ ését'
e/ó'rle: kevesebb a sátor sze lőzletésiszÜkséglele' kisebb a nó_
vények me eg m att páro gási Vesztesége, k€Vesebb önlözőVíz
szükséglet.

Termékkínálatunkban megtalálhatóak az igen korszerűnek Számító talaj nélklili,

ún. tápolclatos vízkultúrás nijvénytermesztéshez Íe|használható termékek is:

FÉNwlsszAvERó EóLlA: hatásmechanizmus] a la|aÍakáíóra esó ÍénymennyiségelVlsszaver
előnye:kb' 1-1'51r as lermés_hozamnöVek€dés a megnöveIedelr lenyintenzllásÍnratt'l

ir/
\\

AcRo-termékeink a gyártás időpontjától 6 hónapig tárolhatók minőségromlás nélkül' A termékek Íelhasználhatósági időtartama: stabilizálatlan, Ún. ''natúr" fólla esetében: 6+6 hónap, egyszezonú IJV

W

ló löm|őket, vegetációs Íútócső-tömlőt, ikersor-paplant, konÍekcionált tasakokat, konfekcionált

v

Sa

-.._

stabÍl: 6+12 hónap, kétszezonú UV-stabil: 6+24 hónap, a "hányaJólla" esetében: 6+2 hónap.
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sátorfólia termékeink mellett széles választékban kÍnátunk; talaitakaró Íóliákat, ültetó tömlőket, Iocso_ A&"\
|[

zsákokat.

Termékeink megtalálhatóak a mezőgazdasáoi szakáruháZakban és agro-diszkontokban'

4ÉeK B- W Ö

1999.ÁPRIL]S

."=

#

6 '\

rli

\"í

aÖ,tal# ffi

--

Éjjel-rrappal vár'ju)<

zrz

tisztelt rijszkei

inkat

ll5-tjs lőút rnellctt!
(lhzcsere

FOTOK

ELoHlVÁSA
továl]bra

vás1Lr]tj

iS

a művelődési házban

I

Kossuth M. G. Szövetkezeti
'üzletrészt vásáro1ok

azonnali Íizetéssel!!
BaÍna Róbert Röszke, Lehel u. 4.
Lakás telefon: 273-337
Mobil telefon: O6-3O-9 15-25-O6

I'REMIEII Ér-nllttszeR
Úl

Nyrrve TARTÁS

hétÍő - péntek: 600_1800!
,
.00 . ^00

o -lz
, ,00
o,00--I1

s7olnbal:
,
! asanllrp:

Dé1utánonként is

friss melcg kenyér várja
vásár1óinkat.
1000 Ft íeletti r'ásárláskor apró

édessóggel kedveskedünk'

NAP ÁZ EUR1 CItrc!{EN KFT.NE{'ii

A StiTToGo
HpgJ l.eglel|]i-H'natré iuiirt oni dí..úszí'{ttoil,;' '. ' ' '. ' '
',ii ie felejtse,
''':,:
iii' A klietkező'vríirirki,-i.1i11r''7;irtltti;'ain'ik.or r4niélj iik''lie'tti' léiz zÍvkttti
:)::

legközclebb

május 1.l-én jclenik mcg.

Közlcnclőiket, (lehctőleg
mágncses atlathordozón)

ntújus 4-ig vúrjuk ű
költyvtrirbun'
'

\7erl

F_ALUsl sU'l'To(;Ó
Riiszkc Kiizsóg

Kép! isclő-testÜ lcténcli lapja
I r; .z.i|r B PIll EsE C\ 02
l\4ctjelen ik: 1200 példin}'ban
SZerk'; 6758 llöszke
fre]szabadulás Lr 3':i

Tel.: 62.127i-24'1
Fax; 62'271 597
Fc1eIós kiadri: Magr ari l-ászló

s7clkcszló: Hor'nyákné orlik Ilona
Tel'/i'ax : ó2'/27 j-]66
Ii-mail: s uttogo@tiszanet.lt u
_l_ördelő
szcrkesztő: 'ló1h JUdit
MLtnkatársak:

Borbásne Málki lvlárra. Óldcig l'ibor''

Ttlrtlcz JóZscf

***

GOr .D PRI]SS \\',ONl t)A
Szeged. Bold,lgasszon) sgt.,i-l-55.
'Iel.: 62''l l l lll
Fele|ős vczető: lllés M ihály
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