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MARCIUSI GONDOLATOK
,,H
(Katona Egressy _ Erkel; Bánk
l86l. március)

AZ AIl,,

bán,

Alag or vag ok' L<<:ehb or':óg ha:ónt

Ai öt vilógúS. ndgy ter[|letén'
Egi kis vilúg nugcl '''

Tamás

pedig fulteszi a kérdéstönmagának:

a haza, hol őt megsZerettem'
AhoI ő élt, az a drága lány'
Ahol együtt jártunk-keltiink ketten
Vidulva víg rnadarak daIán.

fl1szál a réten,

Vörösmarty

Mihály belső izgalmában

szoz{ToT intéZ a
vészterhes idóben:

Mi a haza?
A.Z a haza' ahol

anyám szólítom,

Ahol estig dolgozik apám.
a tüzet

szítom,

S csendes otthon Íényehull Ie rám'

Az

Az

Egy árva fa a domboldalon,
Egy kis porszem a íiildkerekségen'
Mjnden öröm s rlinden fájdalorn.
( 1957. febr. 10.)

Nag, 1s11.;4.,, bajnok nen:eten.
(Pest, 1947.)

Azahaza, hol

AZ AN{, TE MINDENEM''

A haza egy csöpp

Btis:kén tekintek ót
A ltillnak lengerén, aho] s:eme111
Egekbe nyliló kős.iklúkar lót '

ig1 erez Petöfi Sándor: Falu

H

hol iskolám vénüI
Ésnélkülem árva már a pad,
Ahol annyit kaptam szent emlékül,
Forrást' amely ki sohasem apad'
a haza,

l?eggeli napfény szórja sárga sugarát.
Bevilágítva a lnezók Zöld síkságát'
)\,íárciusi r'irágok közt édes kicsi lány.
szabadon játszó gyermekártatlanság'
.'1hog1'a nap futja útját \'égtelen körön
azonképp lesz a kislán1'ból kamasz lán
Lassan felnő, lesz életre érett Nő,
a viIág körforgását fenntanva, ő aZ

l999. MÁRCIUS

H az ódn a k r endli l et le níil
Légl hh,e, oh maglar!
Bolcsőd az s najdan sircd is

Mely ápol s eltakar'

A nagl világon

e

kíviil

Nincs en Szómodtq heb','
Áldjon vagl verjen sors keze.

ltt élned' halnod kell' .

l(ö rij lötte

egyik

r

és meleget.

eg),ütt

()ly sok viszóly után,
\egfbgva bár, de Íörve nem,
El nenEet e hqzán' '''

gl h íve r e ndül

L é

e

t

le

nii l

Hazódnak, oh naglar''
Ez é!tetőd, s ha elbuktil'
Hantjálal ez takar'

...

(

]83ó)

A hazát szeretni keII, élni. halni érte,
és itt érezni otthon magunkat. lde vágyni
vissza, bárhol vagyunk is' Isrnerni múltunk töfiénetét, do]gozn i .iövój ééft'és ide
taftozónak érezni magunkat' magyarnak
lenni büsZke öntudattal, nlert tudom,
hog; két tenger mosta panjál é57aLon ej
délen. Európában nagyhatalom voltunk,
és ezt nem felejterl' Mi most nem bebocsátásén könyölgünk az európai népek
köZöSségébe' hanem koldussá tett állapotunkból szabadulni akarunk'

TALPRA MAGYAR! S a

és életet,

magyar

név megint szép- lesz' méltó régi nagy

hiréhez'' '

Kartal .lózsef

.

ilác és ferfi.

a másik

nemzethez

Es annyi balszerencse közt,

.,l nap csak lorog végtelen útján'
Neln töródve világulrk átélt múltján.
és kezdi elölról,
férflak szeretjük a Nőt,
van csak bennünk.
f€ ltó'

a Szeretet és aZ

együtt küZdve át v

J999. március 8.)

Papp László

FALUSI SUTTOGO

1.

- adókáÍyát és TAJ-számos hatósági igazolványukat' vagy TB

A ful ug uzdús z t dj ékoztatój a

folyószámlaszámukat,

A jelenlegi belvíZhelyzetre tekintettel kérem a ká'osultak

jelentkezésétés a kiajakult károk haladéktalan nyilvántartásba
vételét'A nyi]vántartás szektorsemlegesen a kárenyhítési

_köZigazgatáSi

tartoZó loldterij letek-ról'

A

Hozzák magukka):

_személyi' ósterme1ói' vállalkozói igazo]ványukat. vagy
cégbejegyzésisZámukat,

tervezett értéke
Ft/ha: Flhz

nöVénykultúra
neve

- Akik az elóbbi regisztráció alapján a rnegyei IlM hivataltól
levélben megkapják a Iegisztrációs szálnukat' azok e szátl

A kert lnűvclési ág Íóliás tcltiIeteit is kérem.jelenteniI
l:g1'ben ÍélIrívonra belvízkár bejelentók figyelmét. hogy a
köZ_célil hozzáj áru lásukat lnielőbb rendezzék' mivel ez a későbbiekben esetlegeSel1 mcgállapíthaió támogatás feltétele leSZI
Mindhálom telcpülésen _januáI 6-tól kti1önböző fornlában és
isrlétlóclőcn (RösZkei és SZenttnihál.'-i Kábel TV. FaIusi

SLlttogó. G)'áIaléli Napló. cazrjafórLtmok) ismettettenr
tcll]]elókrc vonatkozó l99C)' évi tudnivalókat' és azok köZiil

a

kicnrclten:

- A lálnogatások téltetelekéntsztikséges termelöi legisztrációk
nregtételét.rnelynek határ'ideje lejár rnárcius 3l-én!
lslllételtcl] ielzern. hogy a késve élkezők a r'nulasztásaikért
csak önlr']agukat hilráZtathatjákI

a

meZőgazdaságba n
AZ l999-cs esztendóbeu is várl]atóan

_ie]entős vetésterülete lesz a kukoricának'
nlive] az ószi idő|ár'ás nem tette lehetővé
az ilszi gabonák vetésétnlinden tel'ti'
]etctr' Sok lrelyctr az ős7i mélysZántáS
clnlaladása is gondot lbg okozni a talaj
elokészitésben' Ne Íélejtsük el' hogy az
aprómorzsás tala_iszerkezet netn csak a

vetőnag optimális csírázásához nélkülozhetctlen' de a sikeres gyomirtás alap

kovctelnénye is'
A kukor'ica gyomirtáSál1ak (és sok

más kapáSnövén}'llek is) a leghatéko-

és legkevésbéköltséges változata
vetés utáni' de még kelés eIőtti el-

n;,_abb

végzése'lMa máI nem alka]tnazunk vetéS
e1olti technológiákat, éS ig)'a szerek bedolgozásála Sincs szilkség ' A legú.jabb
eljárások rnég azt is rlregengedik. hogy
lc3k<.obb a kukot'ic.l )-j lereles koráig
kicSÍlSZhat ez az idópont' Javaslom' hogy
ezt aZ idópontot sellki ne vár.ja meg, mert

birtokában április l-30. között kérhetik az ez éyi
támogatásaikat egy újabb nyomtatván}' kitöltése é5 leadása

után'

leadás határideje: áplilis 30'1
a lakhely' székhcly Szerint illetékes

A

Nyomtatványt

falugazdásztól kelI kérni. és ott iS keIl leadni!
A félreértésekelkerülése Iniatt isrlételten jelzem. hogy április
3o-ig a három teIepiilésen aZ ott kiÍrt lbgadóóráimon' a
települések bárrnely termelóje kéIlreli Ligyének intéZéSétl
Fogadóóráim az alábbiak;
Roszke: kedd. szerda: 7 - l1

'

Szentrnihály: kedd, szerda:

Gyálarét: péntek: 7- J3

végezni- Tehát vetés utál] lehetóleg minél előbb el keII végczni a perlnetezést.
Milyen SZereket használjunk? Ehhez

ismerni kell

a terület

és Íö1eg'
hogy milyen gyonrok fordulnak eló a
tala.ját

soS. mi\<l cZcL ilg)ne\e/etl '.csiráZat
gátló'' szerek. Más a helyzet a mélyen
gyökerező gyomokkal' llyerrek pl. a

mezei acat. a szulák félék'a keserűfű félek_ stb Sajnos. e7ek körzelÜnLbcn lgell

gyakoriak. Ebben az esetben levélen
keresZti]I llaló szerekct kell alkairnazni.
ante11ek a 91olnokba [el:,/l\ód\a a g)ökerüket pusztitják el' vagy hormonhatá-

sukkal pusztítják el a gyomokat' Ahol
ezek a gyomok is negtalálhatók' ott
mindkét csoport ellen szükséges véde-

kezni. mivel egyik sem helyettestti

a

n]ásikat.

Végül utoljára marad az állornányban
végzett gyonlidás' EZ a legköltségesebb

a

gyonlirtásnak. Eredetileg a

kijavítására szolgál, de nenr véletlenül
rnondják a lustr gazda módszerenek lr'

lz

gább es nehezebb a redekeze-' Sajnos.

kár'osodásának kockáZtatásával lehet eI-

]5]0

Nagy Ernő

egy korán .iött esó hatásála isnél
begazosodhat a kukorica tábla.

MtnJ,:t ö''*:e8t''t''

t

't-

a

l',pAe: i l.|''tA

r

hossZú hatástartamÍlak és kevésbé

.
.

a magról kelő gyollokat in_ják.

u

költségesek.

nem beÍblyásolia az időjárás,

(l l l o

.
.
.

n

á

ny kez

e

l é's e k :

drágák,
róVjd ideig hatnak,
zömében nagyiizem i szelek.

Mindczeket fig1elentbe réle
íorduljanak növényvédős

javaslorn

szakernberhez.

KészséggeI állok tendelkezésLikre

Röszkén a

MEZoPATIKABAN. az E5-

|őút és a mórahalrni ú1
keleszteződésében' Nyitva tartás
öS

munkanapokon

9-

l7-ig, szorrbaton

Minél nagyobb

9-

I 4-ig. Telefon 273-534.

l(ónya 1lnre
növényvédő mérnök

rosSZuI sikeriilt alapgyomirtás hibáinak

h.l \ elellellül az tdoiarl. nenl le\/i

1ehetové a védekeZést. akkor kicsúszunk
.dóböl et a g1orninast c'aL a Lukorica

l2'0

vagy egyáltalán trincs is a talajban csl
razó 3r otntnagvak eIlet' rcJc'llalasa e.

teÍületünkön' Az elóbb ismertetett eljárás
csak a rnagról kelő gyomok ellen hatá-

Íbrnrája

SZámú ügyféiforgalom és a

A várt termés

KárosuIt

Kiizség (ahol

2. FALUSI SUTTOGO

is nagy

rnás ügyek miatt

túlzott várakozás mjatt kérem a munka megkönnyitéSét'
A kimutatás aZ alábbi legyen:

a fclld van)

a

területenkénti ftjldterületeik kimutatásait,

amelyet már otthon előre célszerii elkésziteni külön-küIön a
rösZkei' gyálaréti, domaszéki, SZeged III., stb' te]epillésekhez

támogatáS miatt válik SztlkségeSsé'

Tavaszi aktualitrisok

(bankszámiaszán)

_ átutalási betétszámlasZámukat

a kukorica, annál drá-

az állománykezeléseknek rövid a hatása'

I999, MARCIUS

A templom tornyának

keresztjét 39

méter magasságban

nrárcius végénkezdik megerósíteni. A Nagyhét eIején építik fel az odáig
nyúló állványzatot és ha az idő.járás engedi _ HúSvétkeddjén megkezdodik
a munka' amit április végéigbefejeznek' Igy döntött március l_én este aZ
Egyházkcizségi KépviSe]ótestület.

pfé6,irro Áiuo/o[

Cf hbei O
KI,RESZTELES:

-en

leSZ lrazánk

v

iqlikTil

9 órátó1 este 6-ig folyamatosarr irnádkozLlnk az ol-

táriSZentség előt1 néptinkéÍés köZségünkén. Jöjjön

Makoviczka-Haska Ferenc

el, akinek szíviigye ezI

Haska Zoltán és

Március 28-án. VlRAGVASARNAP Jézus jeruzsálemi bevonulásának
crnlékét idézzük barkaágakat lengetve a temp]omkerti körmenetben'

OroSZ Gizel]a öró kbelogadott gyermeke
]

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN. NACYPÉNTEKEN És NAGYSZoMBATON este 7 órakor kezdódnek a szeftartások: aZ UtoISó vacsora. a
keresztre feszítés és a sírba tétel töfténetérrek átélése' A FELTÁMADÁS
ÜNNnplÉsE II[lsvét vasár'rlap ]esz a 9 órakor kezdocló nagvInisén és az
Lltána kö\'etkeZő KoRMENETBEN'
SZeretcttel várutlk nrinden egytitt érzó crlbert. lgy kívánok boldog

99l ' augusáus 27'

Slebics Gábor Tamás
Slebics Gábor és
Kovács Nikolett kisfia
i 998' októbel l4.
MéSzáros Janka

Mészáros 'Í'ibor és
MolnáI Anita kjslánya

linrepeket.

l998.június ll'

Klrnal Józsel plehárrot

JEGYESEK:
,'

:,,,,

t;U n nep q!ai!..

o$

j
",t

Hódi Róbert, Röszke
Hódi Józsefés
Csikós G izella fia

q pry (yt

eljegyezte

Ez a hótrap a taVasZVáráS időszaka. A kellerletlen és néha unalrnas telet
lelvál1ja a vidám, rllurrkás tavasz. A hónap jeles napjai is ehhez igazodnak.
8'a Nónap. A félfiaknak illő felköszcinteni ajöVőt hordozó nóket: lányokat.

Farkas Erika, Mórahalorn
Farkas Benedek ós
Kör.rrlendi Éva leányát'

assZol]yokat a körn)'ezettikberr'

HALOTTAK:

l2_e Ciergely nap.ja. L'gyLitt enllegetik a februári Mátyással. ,.Ger'ge11 nap.ja
ritkán hogy .jó' hideg. szeles' sokszol' l'an hó''' lJa Gergely lnegrazza l
szakál1át' nrég áprilisban is hó lesz. Gergely' a tanítók nrpja is. r
..geI'ge ly járás'' napja.,,Szent Gergelv tloktornak, Iríres tanítónknak az ő
napj:r, régi szokás szerint menjünk Isterr szerint iskolába'''
l5 c Nerrzeti5/Jbrdsasllilr.lrrk iir repc
A hármas névnap a leggyakoribb keresztnevű Sándorok és
18. Sándor
JózseÍbk nlcllé Benedeket korábbi naptár'ak szerint a ta\aszi
l9"]ózsef nap-éj eg1,enloség napját _ illeszti, s egyÜtt hozzák zsákbarr a

21. Benedek me lcget.
25-c Gytimölcsoltó Boldogasszotly napja: Jézus |ogal]tatásának

Lázár Anna 86 éves
Vér JóZsefözvegye
+ l999' febluár 12'
'l'anács

ErZsébet 89 éveS

Ördögh András özvcgye
+ ]999' február 8'

oláh Mária 86 éves
Kovács János özvegye

u''n.p.**-'É

+ l999' február 23.

MLÍNARIC & LANYA
tprtoipuri es Kcleskedelmi B f
677J Szeged-Szőreg, sarkantyú u. l03'
Tel: 06-30-9ó57_207 Fax: 06-62-480-945
Vál l al un k.' -

ácsmunkák tetőszerkezetek jaYítása

_t€tőfedés felújítás-javítás

- dísz_ és épületbátlogozás
Referencia munktirrk: röszkei Rk. templom

Eurochicken Kft.
Napköziotthonos óvoda
Szeged, Népkert sor 5.
Bérkert u. 120.

E kupon felnlutatásakor 5-l0

7o

árengedményt adunk árainkból'

FALI]SI

A szÁzHoLDAs PAGoNy HÍREI ...
Február 13-án a ''Valentin nap'' jegyében újra megrendeztúk az Óvodás Jótékony'sági Bálat.

A bevétel az új óvoda udvarának j átékaihoz járu| hozzá,
Csata Vili és segítői most is remek vacsorát készítettek. A műsort a '' Szomszédolón''
lnegismert RoBINsoN együttes adta. Faradhatatlanul húzta a talpalávalót Boros Mihály' A hangulat most
is lemek volt' Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is sokan tisztelték meg jelenlétükkel óvodánkat, rajtuk
kívtil még köszönettel tartozunk
a tombolára felajánIott

a támogatásért:
N1o lrrárrré

Hornyákné orlik I1onának
Tóth KláIának
Osznovics Valentinnak
Bestfoods Magyarország Rt-nek
Zebra Marketnek
T & T Szupermarketnek
Via Simplex Gyógyszertár'nak
llrrr'o Chicken KÍt-r-rek
Kakas Rt-nek
Mezőpatika Kereskedelnri Bt-rrek

ajándékokért:
'
Afra Károlynak
Benkő Ferencnek

Pellaki Juliannának

l-aczi Zo]tánrrak
Mezősi Rudolfnak
Karlal .TózseÍnek

Áb.ahá- Ferencnek
Deák Ernőnének
Szögi Imrénének
Lenkó AntaInak
Horváth Gézának
Csonka ]mrének
Koncsek Tamásnénak

-aki lmrér-rek
l)apdi Tibornak

l

Kakas Bt-nek
Napközis Kor'ryhánalt

A Zebra N4arketnek ltiilön köszönjük a bülé működéséhez nyÍrjtott segítséget és tálnogatást.
Végtil köszönjiik a Művelődési Ház dolgozóinak, a Posta mirrden dolgozójának. a Polgárőrségnek. akik
közr'enlŰrködésükkel

)ot

1rozzáj árultak a bál sikeréhez.

r\

Köszönetet

tÍÍrfrar"'bil:"llill
t

oir, farsartgi

l:

r'enclezvényéhez

ll}'újtott segítségéértaz itt felsorolt

tánrogatóinknak:

SELYBEN ZS-O LT,
DEAK ERNONE,
DO LCE VITA BT,,
KARTAL JOZSE F,
LACZI ZOLTAN,
KONYA IMRE,
sZÖGI IlvRÉNÉ,
DANI ANDRAS,

RUDOLF,
'VEZOS,I
HORVATH GEZA,
GERA FERENC, ,
BORBASNE MARKl MARTA

Ésn uŰv' HÁz oorcozÓt,
DR' sÖVÉNYHÁZI ILoNA,
5ÓVÉN-YHÁZI sÁru oon,

GYOGYSZERTAR,
PAPP ROBERT PREMlER ABC,
IVARONKA ZSOLT _ ZEBRA,
BESTFOODS MAGYARORSZAG RT,

papv sÉrn,

Íq A G Y

AR

I

LA S z

L

PoLGÁRMEsTER,
FILIP,FERENC,
LEN KO ANTAL,

o

ronnÓ rocaoÓ,
OLTECH, SZEGED KFT.,
KERTESZ BELANE PAPRIKA
I''I

veruoÉcrő

4. FALIJSI STJTTOGO

Az óvoda apraja -

Örömmel tudatom' hogy a
Községi Ktjnwtárban, megújult
környezetben várjuk olvasói

n

Szeretném, ha most

kat.

már
könyvminden kikölcsönzött
tári könyv késedelem nélkül
visszakerülne hozzánk!
Március 6-án zenés estte| ünnepe|tük meg a NoNAPoT, me|y

éjfé|tkövetően

,,hivatalosan"

férfinappá

nyi|-

váníttatott. A
bált a Goretti kör

nag1'1a

lulásnap bár álmosan, de anná|
nagyobb szeretettel |áttuk vendé9ü| Baks Szomszédoló csapatát. A citera zenekar és az

asszony kórus kezdte meg

a

műsort, melyben többször szerepe|tek az ottani óvoda do|gozói,
aZ ottani ískoIa tanu|ói. A záró
számban a baksi pedagógusok és
szÜ|ők mókázásán: a
Dáridó paródián kacaghattunk nagyokat.

nyitótánca,
Papp Attila tanár úr 9itárjátéka' a
7'
Cecí|iások szerep|ése'
osztá|yos |á nyok tánca, vé9ü|
csodálatos
énekhangja gazdagította. A
remek Vacsora
mulatozás
köZepette tombo|a sorsolást is

a

Beke Agnes
és

rendeztünk, melynek fődíját (a
konyhai robotgépet) a ZEBM
Marketnek koszónhetjÜk. A
Nőegylet e|ső bá|ja nagyszerűen
debütált. Köszönet a segitőknek!

Március'15. emléke előtt tisz-

telgünk

az

isko|a műsorával
március 12-én délután 13.30-tól a
műve|ődési házban.
Március ]4-én, vasárnap viszonozzuk
baksiak szereplését'

a

Délután 17 órától kerü| sor
baksi műve|ődési házban

röszkei kultúrműsorra, me|yben

nyugdrjasaink

iskolásaink,

mellett

látható

a

a

az

á

a
a
a

|talános

gorettis fiata|jaink

felújítottHasító

|esz majd.

LION

1999 MÁRC]lJS

is

JOVO

Nem érdemes lnúltbélidolgokon tiiptengeni' NcI]1 szabad ellgedni. hog} légeL]ben töI1ónt eselnén}'ek sZóvc\'énYes pókhálója
fbgságban tartsa Ielkünket' Le ke]1 szűrni a tanulságot és át kell lépni a régi dolgokonI Skandirláv tipusú Icit\'én}'ünk két Íő
sorában cgy trafÍiti (ÍaIfirka) szövegét olvashatják.
Januáli rejtvénY|ink ncgl!jtése: Az rrdvallóját. vólegen1'ét. sZcl'ctajjét. Íé{étnregcsalhatja az etlber. rlc a legjobb barátját soha.
N.y'erteseink Gardi Imrénó (Táncsics u' 22')' Papp lstvánné (Fclszabadulás Lr' l,19/B)' Kispál Tibor (Fclszabadulás Lr' 30')
N)reren']énYiik egy-egy 500 Ft-os vásárlási utalvánr''
MegÍ'e_jtéSe il(c1 április ?-ig vár-jLrk a szer'kcszt(iségbe.
Turucz József

FOTOK

pI-ŐHÍvÁsa
továbbr'a is

a művelődési lrázban

I999. MARCIUS

Olcsó

á

ron eladó

2 db' AD' 42-cs (4.2 nl hosszú) irj beton
áthidaló 3600 Ft/db' L]g\'anilt irj r.cluxák
60* I50. 90* l _50. ] 50* l5o-es ( 1]00 Ft-tól)'

Er'deklót]ni: Rö57ke. III. körzct 186.

a Széll kocsnlával szetlben, cgész trap.
Iiószó I.er etlc

SZ'

FAI-(-]SI

SIJTTOGO
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Ennyit Ön is megtehet szíve egészségéért!
I{edves

Befolyásolja

Röszkeiek!

cukorbetegségre

tá.jékoztatom Önöket aIról, hogy az Életmód
febrLrár 25-én tartott első összejcivetele sok

Ór'Ómrnel

vérnyomást, a vérzsírokat. továbbá

a

haj

larnosít.

Testmozgás hiánva. Korunk egyik.jellemzó betegségc
egyre tcibben végeznek Liló munkát. spor1olásra és
Órdeklodó résZ\'ételéveligen j ól sikeriilt.
szívizom erősítésre kevés gorrdot Íbrclítanak.
Összesen 72 résztvevő volt. akik kijzÜl kb' 45_50-n
Stressz.' Ha fokozott rnértékbenfordu] eló és nem oIdjuk
lle11'színi vércukor- és vérnyomásnréréStis kéftek. Itt
rnódon ketlő kikapcsolódáS éS lazítás által _
valamilyen
télhívnám a figvclnét azoknak. akiknek vércukor étéke
egésZSégtigyi problérláklroz. főként rnagas vérnyo8 rlnrol/l Í'e]ett volt és vórnyornása 160/90 Hgrnrn feletti,

Klub

Iieressék fel háziorvosukat. A sZűróVizsgálatok
lehetóségét a további osSZejöVetelek aIkalnrával is

máshoz vezethet.

Cukorbetegség: Nóveli a szív és élrendszeri betegségek
kockáZatát' ezért fontos.iól karbantar1ani és kiküszöbö1ni
az egyéb kockázati tényezőket'
Az előadás után megnéZtiiÍ]k egy rör'id videofilnret a
Kalocsa-Hornokmégyen zaj1ő közösségi egészségprogramról. amely már évek óta' .1ól nrÍiködik és

LriZfusítjuk.

McghallgattLrk Durszt fóorvos úr szinvonalas bevezető
eloadását a sziv és érrendszeri betegségek kialakulását
beiblyásoló kockázati tén1'ezőkrőI.
lty,,, r"Í,tvasu n,
Családi háttér' Vérrokonok kozt előfordult

,1

szÍv

koszorÍrérbetegség'

A férfiak kör'ében nagyobb a valószínűség, de
klinrax utárr a nók is ugyanúgy veszéJyeztetettek.
Életko.'A kockázat Íbkozatosan nó az életkor

Nenr'
c ]ő

rehaladt1tr'a l.

ltcJatyasotndn
Dohányzár-' A cigaretta 40Á szénrr'ronoxidot tafialmaz
ez a tnérgező gáz a vér oxigérr tartalrnát akár 15%-kal is
csiikkentheti" hatására a szív koszorű-érben a vérzsír
]erakcii:lás korln1'ebberr következik be'

.,t

a zsírok lerakóérszűkület.
kóvetkezrnénye:
dás1rhoz az erek ta]ában
és ezt
ró
a
szívre
Magas vérnyomás" Nagy rrrtrnkát
tlehezen tu<1ja teljesíterri ha az ereket a lerakódot1 zsít'ok
Magas vérkolcszterin' Hozzájárul

példaértékűlehet.

Következő összejövetelünkre március 25-én kerül sor
szeretnénk' lra nlindazok eljönnének akik első
alkalomrnal ot1 voltak. ós azokat is várjuk akik ezután
szeretnének hozzánk csatlakozni' és esetleg ezekben a

_

kérdesekben erdekelteL lehetrrel'
Részlctesen a tlohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás
ártalmairól lesz szó.
Ez után bízurlk berrne, létrejÓn a dohárryzásról leszokni
vágyók külcin csopor1ja szeretnénk Óket segíteni ebben'
Tudjuk, hogy a tavaszi nlurrkák ide.je már itt van, mégis
rernéljiik, tudnak egy órát áldozni az egészségük
érdekében'

Ennyit ÖN IS megtehet a szívéért!

Dr Sövényházi

nrár beszűkítették.

Elhízás" A tírlsÍllynagy' terhelésnek teszi ki az egész
szerVezetet. kiilóllöSen

a SZíVet és az iztiIeteket.

Felhívás! Ertesítés!
l'iszte]ettel felhívorn a röszkei' do_
naszóki tarryák eb tar1ó gazdáinak a

figyelmét. hog)'

mint

mindetl
tavassza] a veszettség feltiti fejét'
Entlek a jelenségnek köVetkezrnényeképperr a rnegelózésnek vagy
bekovetkeztének alapvetó térryezóje
a tanyák köZt kóborló és elcsatangoló
ebek a fó hordozói.
Tisztelettel kéIem a tanyai gazdák

tározottak szerint

já. e].

eIkóborolt ebeker kiirtja. likv idá lj a'
Kérem' jóindulatú és jó szándékú
1igyeImeztetéserl tudomásul vételét.
Rókakororék, rókavar meg'elenéséről szíveskedjenek a 06-20/980J-7lÓ-os telelottszántott é11esiterti'

a meglévóket pedig

hagyják

érintetlenül.

Szíves rnegértésiiket és a fentiek
élelétl1legkös7onöln.
felhívás az E'5-ös országlratár.

tudomásul

A

\

Kisszéksós-csatorna, Nagyszéksós
széle 15'6 km-től' Bajai úton Szeged
áIÍal bezárt terliletre vonatkozik.
(Kurrhalorn Feketeszél _ Kancsal-

dályozni.

tó

A

VeSZettSég rnegelózésének
érdckében az elkóborló kutyákat a
hatóság a tör'vénvekberr negha-

FALUSl

lona

Az

eb taltóit, hogy a házórzó kutyáikat
szíveskedjenek zárt tarryatérben' kerítésenbelül gondosan tartani és azok

e1kóborlási lehetóségeit megaka-

l

az Egészségvédő Egyesiilet Elnöke

- Népház)

1999' Röszke.

oRVoSI Ücvn'lBr
21. Dr. Vereczkey Gy.
-323. 06-3 0/9-63 5 -204
03.22 - 28. Dr. f ari Z.
273-5 l 0. 06-3019-634-26t
03. 29 _ 04. 04. Dr' Sövényházi l.
273-0 l 8, 06-20 9 - 422 -686
04. 05 - 11. Dr. VereczkeY GY.
04. 12 - 18. Dr. Tari Z.

03. 15
21

-

3

1

ll' körzet l64.

Tisztelettel:

Kádár József hivatásos vadász

A közbiztonságőrei
Február l2'én a müvelódési ház

nagytermében

családtagjaik éS a meghívott vendégek társaságában tartotta
évzáró közgyűlését a Röszkei Polgárőr Egylet.
]99l. február 28-án Roszkei Önvédelrni Egylet néVen' az
önkorlnányzat támogatáSáVal' Magyari Béla és Kohn Róbeft
tanár úr lelkes' önzetlen sze!'vezó munkája eredményeként25
f_óveI

indultak'

A

létszám lnost sem sokkal több.

A 27 fós

gárdában már csupán 5 fó tevékenykedjk aZ alapító tagok
Lö'/ül. dm egrre több fiaral lep a re3iek hel1dre' Örörn es
megtiszte]és. hogy az elmú1t rryáron nyugdíjba vonult Megyeri
Zoli bácsi törzszászlós is aZ egyeSület tagja lett.

polgárórök 204l órát töltÓttek
szolgálatban éS l0390 km utat tettek meg' MegvalósuIt a
tagság továbbképzése: 2 1ij a rendőrség tiszthelyettes-kópző
iskoláján lészcsiill oktatásball. a többiek pedig tesZtlapos
1998-ban

a löszkei

ViZSgán adtak SZáulot

Í'e lké s z t] lt s

égij kÍő

l'

A polgárórök Íókent RósZke köZség köZigazgatási területén
teljesítenek szolgálatot' de Szelrtrnihály is a Íélügyeletük aIá
tartozik.

A

bűnajzők által szÍvesen látogatott

italboltok''fsz

helyeket

_l&1'

A poJgárclri munkához
€lhivatottság, megsZállottság
és áldozatvállalás kell
állapította meg sZücS JóZsef

jegyzó _, és megfe1eló családi

iráttér. hiszen feladatukat
m jndenféle el]enSZolgáItatás
nélkt1I

Zat' a polgárőrség és a rendőróÍs együttműködése. A későbbiekben a határórséggel iS eIósiteni kívánják a kapcsolatot a
mai kor igényeinck éS a bűnözés irányvá1tásának megÍ'elelően' A polgárőr tevékenységet
Papp ]stván őrnagy
a br|inöZök szokását figyelenlbe
véve a kola hajnali órákban fokozni kíván]ák. A köZe]jövóben
úi önkormán}'zati lendelet szabályozza majd a polgárőrók
tennivalóit egészítette ki az elhangzottakat Magyali Béla. a
Polgárőr szövetség elnöke'

Papp Istv1in rendór órnagy. a röszkei

tehenészeti te]ep'
vasútállolnás. stb' lokozottabban szem előtt tartlák' A tanyán
éló idós enlbereket gyakran Íölkeresik. akik szivesen

áluháZ. határátkelő.

eg}'L]ttn1űködés

j

szervezett bűnbanda teVékenységéreutaltrak' Azonban ez a
tény nem menti iöl aZ e1követoket a Í'elelc1sségre vonás alól'
bűncseleknlények elkövetését rneggátolni nenr lehet'
A br:inesetek felderÍtésea bÍinelköVetók elfogása a cél' és
ehhez a polgálór'ség Ilrunkája rrélkülözhetetIen' Szakmai
tanácsokat. erkijlcsi táInogatásl a rendörség tud adni. de any'agi

kóZőS

át'

tán']ogatáSt.

kepviSelő-teStLilet jelentós an}'agi
tán]ogatáSt nyújtott a polgáIorok és a helyi rendórség
cg}_iittm|iködé5éheZ. A 1ell]ielősZövetkezet, Csonka Imre
képviselő, a ZEBRA MARKE'I- tulajdonosa és Papp Róbert

A

lllo I.t\dll

elrtok be'zltnolojál kö\cloen

Álra

karbantartásának
költségeit és az adntinisztr'ációs tevékenySég gondjait az

önkormányzat továbbla iS átváIlalja' A köZrend éS a köZbiztonság helyzete a polgárok

hangulatát _jelentósen beÍblyá-

solja' Ezt tartja szem előtt

Tuló lstván elnök

a

polgáltnesteri hivatal szenrélyZete is' alnjkor a polgárórök
teVékenySégétSegíti'

végénrnunkájuk elismeréseként a

vendégmarasZtalónak bizonyult.

SZöves és Í'otók: Turucz József

ll

í sponr SPoRT SPoRT

aZ önkormányzat nevében a

gépkocsi

nos nenr'

adott át Átia Károlynak' iÍj. Fodor Lászlónak.'Keczeli
Attilának' Papp Gábornak és Széll Gyótgynek' Az Ízletes
ételeket eZ aIkaloIrrtrla] Koncsek JóZsef és l]itor Jutka
késZítettékéS a polgálőrók sZolgáIták ÍöI a venclégeknek'
VacSora utáll a táncos ]ábúak táncra perdLiltek. a többiek
beszélgetéssel,n]ókás csevegéssel nlÍllatták az idi't kiviIágos
virradatig- A hóesés és a hideg. csípiis szél amÍrgy is jó

KáIol1

polgármestel Írr ]60 ezer' fbrint
anyagi tálnogatást igért. Mindamellett csakúgy' mint eddig, a

sa.j

kóZg),|iléS

polgálnlester úr és .jegyzőnk ok]evelet valamint pénzjutaltnat

r'1rl1alkozók anyagi tánlogatása' és netn utolsó sorban a
lakosság által befiZetett jovcdelenradó l%-a nélkülöZhetetlen
volt a polgáróri nlunka elvégzéséhez.

gazdasági vezető elnlondla. hogy l998-ban a nehéz gazdasági
liörülnlén1'ek ellenére js sikerljlt 385 ezer forintot eIkölteni,
nlelynek jclentcls reszét (202 ezer forint) a.ió öreg szolgálati
.iárgány kipufogójának csöve elesztett a levegóbe' A többi pénz
bizlositáSra, iIodasZeIekre' iizemben tanásra keIlett. JelentőS
össZegbe keliilt a közgyűlés Iebonyolítása is'
Idén 388 ezer forintból
próbáInak gazdálkodnJ, am ihez

lnindig voltak és ezlltán is lcsznek' A

Bt1neikc'vetók

AZ önkolnlán},Zat éS a

'l

rendőrór's

parancsnoka úgy érzi. nintha nem csupán egy hónapja. hanern
évek óla egyÚtt do]goznának a helyipolgárőrökkel'
A köZelnúltban Szentmihályon és Röszkén történt
betörések éS lopások inkább megélhetési gondokra. mintseln

együtlnűkÓdnek a polgáriirökkel- Nagyon hálásak azén' hog)''
nincsenek tuagltl<la bagyva és te]jesen kiszolgáltatva a
bL]nözők kedvének
A polgárór e.gylel a körzeti negbíZottakkal köZel l ]0 szolgálati ólát teljesítclt egyÚtt. l'e I.jelentések, elfogás, előállítás,
cseményeknéL a helyszín biZtoSítása' bűncseleknlények
elkÓVetése kapcSán adatgyiiitéS, adatsZoIgáltatáS éS n]ég

szános hasonló tevékenység '.szinesítette'' a
palettá

végzik'

Kivátó a helyi önkormány'

i
j
t

!l

í
a

r

SPoRT

',

A köze]rnüItbarr Sz-egeden keríilt ntegrendezést'e
népes nrezótrnyel (200 irrdulrÍ) egy tertileti fehéröves
kick-boksz versenv.
Ezen szép sikerrel szerepeltek a COMBAT D SC
röszkei kick-boxosai is'

Eredménvek:

serotiio nrr

_ó3 kg

+78 kg
Serdülő fiű
Gyermek fiú +63 kg

fiú -35 kg

1. Szakál Szabolcs
' Tanács Péter
1. Fodor Csaba
1

4. Méreg Máté
.

,

^,
A versenyzöket Papp Róbert készítette fel.

t!
It
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RÖSZKLl rr'l 'rllÁt

Egy világnléret|i mozgalom ré5zesei lehetL]nk

MBGKEZDTE A TALAJMINTÁK
GYÚJTÉSÉT
NE FELEDJE!
MAGAS TERMÉSHoZAM,

túlzás"- gondolhatnánk,
hamaI'osan'
''Ez egy kis
de nenr így vanI
A teleháZ-mozgalom tnár a nyolcvanas évek
elején elindult a skandináv á]larnokból. Azóta a
világ tóbb sZáZ te]epülésén nűködik sikeresen

telelalu' teleköZpont, telekunyhó

lehetőségeket

polgáraihoz'

ÉspoNros

rÁpaNyacurÁNpÓrlÁssar lBunrsÉcns.
sz,lrraNÁcsaoÁssal vÁnra ÖNÖxnr
xÓNvn tnanB NovÉNyvÉoolrÉnNÖx
Nrnzopatrxa st
NYITVA: H-P 09-17-IG, SZ 09-14-IG

]]éven

F'innországtól Brazíliáig. Kanadától AusZtráliáig'
A cél minde!riitt közös:
{. a fejlett te lekornm u n ikáció segítségéVel

eljuttatnj a

KIVÁLÓ MINÓSÉG,
CSAK KORSZERŰ

TF,L.273-534

ART LLo l l

hireket' infornrációkat'
a kjsebb telepÚlések

.} nrodern it'odatechnikai eszköZökke1
(Íénynrásoló. teleÍ'ax) ós tanácsadás5aI
segíteni a lakosságot mindennapi ügyeik
a.

inté7ésében.
legyen a helyi

civil szervezetek központja'

EZt aZ tisszeÍett feladatot csak az un' ónkéntes
segitők réven tudja ellátni' akik kÖZötl ug)anÍlgy

van agrárszakenlbef éS tanár' mint orVoS' Ligyvéd.
szociális munkás és óvónő.
A háZ nrűkódéSét támogató szervezetek között
találjuk a ktilÓnböZó kamatákat' ntunkaügyi

köZpontot. könyVtárakat. távliöZIéSi tárSaságot.

nlűvclődési házat' helyi

civil

rnagánvál laIkozásokat'
(,'1

t'ikk /il!vtatástt a

k ö vetke:

szervezeteket és

ő :'

Pcrl,tAint

á lll

l
.Vu, ,.,

b tl n

i,.'

Kossuth M. G. Szövetkezeti

úzletrésztvásárolok B7o-os áron

Azonnalí

íitzetéssel!!
Barna Róbert
Lakás telefon:273-337

8' FALUSl SL]TTOGÓ

Röszke, Lehei u. 4.
Mobil telefon 06-30-915-25-06
:

]999. MARCII]S

FOLTAPLAST
KFT
NEGYVENNYOTCAS U. I8.
SZEGED.

TEIIFAX: 62/460-002

A

FotlAPLAsT lpari és Kereskedelmi Kft. Szegeden

1991 óta gyárt polietilén

extrudálásáVal számos Íelhasználási célnak megfeleló polietilén-Íólia |ermékeket.

s!"
'0w
']í

Az általunk elóállított, és széles
igényt kielé9ítő agrofÓliák alapanyagai:
cégek áItal előá ított alap- és adalékanyagok.
- belga' - ho and és német'elhasználáSi
sáIortóliáink': kiváló íényáteresztő képességgel' nagy szakítószilárdsággal és jó mechanikai tulajdonsaggal,
továbbá kiváló additivitással, egy/két/három komponensű hatóanyag-taftalommal

W
it
t)
d$ii.",

É"1

\'l

W
@
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rendelkeznek.

Termékvá|asztékunk a legkorszerűbb két é5 háromkomponensű fóliákat
taltalmazza, melyek a magyar piacon újdonságnak számítanak.
HÁRTyAróuA:

haLásnechaniznus: kb. 3 5 hél dószakÍa nalÚÍ. ada
nélkÚlj

Íóla

e/ó'yer póllólagos hőszlgelelést b]zlosít a h]deg ]dőszak

PÁnAM[NTE5

FóLIA:

HőcsAPoÁs FóUA:

ékanyag hatásmechanlzmus:enel
soÍán'

hatásnechaniznus: a légtérbőllecsapódó Vizpáracsepp lelÜlet
feszÜllségél Íe oldva a Vízcsepp leíolyik a íólán.
előnye: eszlé|kaÍ |pl' növényfo]tosodás elkerÜlése' stb') és gaz
(p ' permet€zőszeÍ meg|akarílása, stb').

daság

lNFRAvoRós FÉNyELNytLó FóLIA:
hatásnechaniznus: e-r'eli a sátor belső hőméÍséklelét1,5-2

a sator be ső hőméísékle1ét1 ]'5 c Íokkal'
e/ónye] a terme és érésiidejének röVdÚ ése, lerméshozam nő'
Vekedés, íŰiet en sálÍak íagyveszély csökkenlése,
sálrak

energiá megtakarílása'

'[ilölt

rÉNyszóRós FóLlA:
hatásnechaniznus: egyenletes ' szód Íényibiz1osi|'
e/ónye] a termés érésideiének röVidÜ ése' lerméshozam
kedés

effi
nöVe

HósTABlL FóL|A:
hatásmechanizmus: megakadályozza a sátor besó hónrérséke
fokkal.
lének túlhevÜ éséi'
elónye: a IeÍnés érésiideiének röVidülése 10 15 nappa, kb'
é/óryerkevesebb a sátor sze lőzletésiszÜkséglete, kjsebb a nö_
10%_os terméshozam nöVekedés, Íűtetlen sálÍak Íagyveszély Vények meleg mlat1 párolgásl Veszlesége, kevesebb ónlözővíz
csökkenlése' íű1ött sálíak eneÍg a rnegtakarílása'
szÜkséglet'

c

Termékkínálatunkban megtalálhatóak az igen korszeríjnek számító talaj nélkÜli'
Ún. tápoldatos vízkultúrás növénytermesztésl'ez feIhaszná|ható teÍmékekis:
FÉNwlsszAvtRő ÍóLlA: hatásmechaniznUs]

a tálajlakaróra eső Íénymenny;ségel V sszaver

e]őnye:kb' 1-1 .5y"-os leÍmés_ hozamn óVekedés a nregnöVekedett

lényinteízjtás miátl'

AGRo-teÍmékeink a gyártás időpontjától 6 hónapig táro|hatók minőségromlás nélkÜl' A termékek íelhasználhatósági időtartama: stabilizálatlan, ún. "natúr" íólia esetében: 6+6 hónap' egyszezonú Uv'
stabiI:6+12 hónap, kétszezonú UV-stabil:6+24 hónap' a "hártya Íóra''esetében; 6+2 hónap.
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tF1ffi sátodolla Íerme^enk mellett széIes választékban kÍnáIunk: lalailakaró Íóliákal, ültető tömlőket, locso- \' ló tömlóket, vegetációs Íútócső-tömlót, ikersor-paplant, konÍekcionált tasakokat, konÍekcionált ,1
_

$!._

']v1',Ár-

1999.

zsákokat.

Öe*

Termékeink megtalalhatóak a mezőgazdasági SZakárUházakban és agro'diszkontokban.
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FALUSI SUTTOGO

9.

$oruó
Ejjel-nappal vár.juk tisztelt röszkei vásárlóinkat
az E5-ös főút nlellett!

3fi!
Mindcn nap más ételek csökkentett

KU

árakon, csak elvitel esetén, 350.-Ft

KtT Bt.

/

menü

Lakodalmak, party-k,
egyéb rendezvények'
500 fő ig 2.000.-Ft-tól

Röszke. I' körzet 2l. az I] 5-Ös irt mellett továbbra
is r'árj a kedvcs r'ásárlóit.

cD irás, archivá!ás, audio'video capture,
scannelés
Internetes web lap készités' karbantartás
insvenes tárhelv resis1trálá5

Énékesíttink.'
- idomacélokat' lemezcket. zártszc lvcn; ckel.
be1orracélokat
1emez fürdőkádat (zornáncos)
lcmez zuhan1táloát (zornáncos)
hoIganyzott ereSZcsatofnát' hozzáÍartoző
idomokkal. tar'tóvasakkal
3.1 -cs rniianyag bcl'onatit dlótlbnalot'

+

Forró Fogadó Riiszke, I'ker 4. AZ E5-öS út mellett'
Tel / Fax'; 6212'73245 e-mail: lorroía)tiszanct.hu
w

!vw.tisZancl-l']

u/'|on'o,l

lVW t\,'

extla.

h

u,/Íbn'o./

Te lefon a régi 273'570.

Nyitva:8-16-ig
Ugyanitt ópítóSi telek a Rózsa utcában eladól

Ú;

február 1-től

asarnap:

-0íl .l .0íl
''
o'-,t

édességgelkedveskedünk.

TeI..6)i213-241
Fax.62i213-597

macska eleség

'1'alrarmár-ry

kicgószítók

SZerl(eSZtő: Hornyákné

orlik Ilona

Tördeló SZelkesztó: l'óth Judit
]\4

Llnkatársak:

Bolbásllé Márki Máfta. Ördi'g Tibol.
Tulttcz Józseí

Naposcsibc clőj cgyzés

COI,D PRES

S

NYOMDA

Mindcnkit szeretettel

Szeged, Bolclogasszony sgt. 53-55.

várunk!

FeleIős vezetó: Illés Mihály

tl

10. FAT,I]SI SI]I"IOGO

1200 példányban

Fclclős kiadó: Mag1'ari LászJó

Kutya

Délutánonként is
friss meleg kenyér várja
vásarlóintat.

ikl

Szerk':67_j8 Röszke
Fclszabadulás u' 84'

Purina tápok

-0Ó -IZ
' ^00
O

1000 Ft feletti vásárláskor apró

Megje len

AgrimiJltápok

hétfo _ péntek: 600_1B0o|
\

RösZke Kiizség
Képviselő_testü|etének lapja
Eng' szám: B/PH F18 8 8/CS/92

ajánIata

Nvnva TARTÁS

SZOMDAI:
.

FALUSI SUTTOGO

Dózsa utcai tápbolt

PREMIERÉLELMISZER
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Tcl.: 62131
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