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K El VT T-?S.AK! 
?ir;ZTi-iLT V/LA ^ T POLG rJlOL*! 

A Kagvar Szocialista Munkáspárt és a Kormánv az 1°87- es évben 
Vidolgoz+a a kibontakoz 'si és n megujulási rvrosrarot, amely 
megválósitása npk1' erőfeszítést. követol minden magvar állam-
nolg' rtól. 
A kibontakozás időtartama a kilencvenes évek végére tehető; 
de csak akkor, ha a kitűzött célokat elérjük a gazdasági é-
letben. 
Tudjuk, és tisztában vagvunk vele, hogv az árreform, az adó-
rendszer nem kedvez senkinek sem, különösen a nagycsaládosok-
nak és az alacsonv nyugdíjasoknak. Ízért megkülönböztetett 
figvelmet kell for^itani a nehéz helyzetbe kerültek megsegí-
tésére. A községi vezetés, a gazdasági vezetés mertesz min-
den lehetségest a lakoss'g életszinvonal 'nak megőrzéséért, 
ez rjedig a ma i gazdas-Vi helyzetben nem könnvü. 
A Községi Pártbizotts 'p., a Közséri Tanács, a gazdasVveze-
tés minden területen jobb minőségű, Vték«nvabb munkavégzést 
kér. Ezt megköveteli a gazdasári élet nehézsérei, és az a 
felelősség, amellyel tartozunk az ut'nunk következő generá-
ciónak . 
Ezek nem nagy szavak, hanem ténT7ev, és ezeket őszintén, 
nviltan kell elmondani. Fázva a kibontakozási és a meguju-
l'si nrogram eredményében, népünk és a község lakossága el-
indult a felemelkedés ut j 'n. A m°gu j^l'son a P'-rt̂  la ̂ szerve-
zeteknek is keresztül kell mennie. ~ , 

A Eöznanti Páza+tság hrt'rozata alanján a Községi Pártveze-
tőség helyett a Végrehajtó Bizottsc'g nélküli Pártbizottság 
alakult meg. 
Kagyarbánheg :esen 1988. április 19-én megtartott nártkül-
döttgvülés megv'laa^'totta a 11 tagu nártbizotts.'rrt. 
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Pártbizottság titkára;; 
Pártbizottság titkáriig 
Pártbizottság tarjai; 

Frank Sándor 
Asztalos János 
if3.Kittlinser Pál 
Lantos Kálnánné 
Szenenyei Pál 
Szél István 
Szokola Béla 
Szűcs Károly 
Tassy János 
Tóth Máté 
Tóth SándArné, 

A Pártbizottság nagyobb hatáskörrel rendelkezik, nint ko-
rábban, nely r.iar;ában hordja a nar-yfcb felelősséget is. 
Most, araikor a pártértekezlet befejeződött és nindenki sze-
neláttán véfjberienS változás bizalnat adhat a politikai élet, 
és a ^azdasá.ii élet fellendülésére. 

A Községi Pártbizottság nunkája arra irányul, hcjy községünk 
politikai életét, r;atíasá.ii célkitűzését naradéktálanul se:;it-
se elő. 

Frank Sándor 
Pártbizottság titkára 
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I n n e n - ^ n n a n 

A helyi Vöröskeresztes szervezet nájus 25-én szánolt 
he nunkájárói a Mezőkovácsházi Városi Szervezet vezetősé-
gének. 
Mocsári Mihályné által készitett és előterjosztott tartalnas 
és szinvonalas beszánoló liiven tükrözte az eddiz végzett nun> 
kát. 
A feladat nen könnyű. Az aktivisták áldozatkész nunkája min-
denképp elisnerést érdénél. A település igen előkelő helyet 
foglal cl a véradók negyei rangsorában. A várisi vezetőség 
összegzésként elismeréssel szólt a feladatok ellátásáról, 
az eddigi sikereket elismeréssel nyugtázta, 
ígéretet kaptak további segítségadásra. 

Május 30-án tartotta ülését az MSZMPhely i bizotts ága . 
A pártbizottság ülésen döntöttek az elvégzendő feladatok 
előkészítéséről, állást foglaltak a gyakorlati nunk'a során 
kialakitandó nunkar.ódszer, nunkastilus kérdésében. 
A tartalnasabb nunkavégzée érdekében az egyes részterüle-
tekkel való kapcsolattartásra területfelelősöket jelöltek 
ki. 

Az 1987-es gazdasági év erednényes zárását követően a 
Tcmelőszövetkezet Vezetősége testületi ülésen áttekintette 
az évi célkitűzéseinek időarányos teljesitését. Valanennyi 
ágazat nunkáján érződik a közös célok elérése érdekében 
történő törekvés. 
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A terre15 nunka cry re jobban párosul jó érte lenben vett köz-
gazdasági szenlélettel is. Mindez érezhető volt a szakenbe-
rok előterjesztésében* A vezotö'sér ennek valódiságáról a 
gyakorlatban is megnyugtató képet kapott a testületi ülés 
után szervezett határszenlén. 

A SZOCIALISTA VERSENYMOZGALOMNAK az E-y étért és Termelo-
szövetkezetbon ré^i hagyományai vannak* 
Brigádjaik évről-évre nagyszerű sikereket értek cl. 
A Versenybizottság nájus 26-án értékelte munkájukat, s tet-
te nejavaslatát. A brirjád vezetők kritikusan és ötikritlku— 
san vallottak belső szervezeti életükről, nehézségeikről, 
összességében ne^állapitható volt, ho.̂ y a szocialista bri-
gádok a megváltozott körülnények ellenére is hozzájárultok 
a szövetkezet ereclriényeihez. A brliádtaiok példanutató ma-
gatartása jó irányba befolyéeolta környezetét. 
Több éve visszatérő problémára azonban feltétlen megoldást 
kell találni. 

A javaslatnak r.E ̂ felelően a Vezetőség az ELŐRE, KOMPLEX, 
VÖRÖSCSILLAG, BELORUS, YBL MIKLÓS szocialista brigádok 
arany briiádérenben, az ÁPRILIS 4, a VÁCZI MIHÁLY, a PROPER , * 
16, cs a BEKE szocialista brigádok podi;; bronz brir:ád éremben 
részesültek. 
Az erkölcsi clisneréssel arányban pénzjutalnat kapnak. 

A ternelőszövetkezet Elsősegélynyújtó Pol^árvédelmi 
Szakasza r,yakorlati és elméleti versennyel egybekötött kikép-
zésen vett részt a PV Mezőkovácsházi Bázisán, 
Az ejyséi tagjai lelkiismeretes felkészüléssel bizonyitották, 
hor:y megváltozott körülrmyek esetén is képesek feladatukat ma-
radéktalanul ellátni. Tisztességes helytállásról tettek tanú-
bizonyságot . 



T AHÁ CS T A G 0 KKA L _BE S ZÉ L (^T TÜNK I. 

1963. óta n totíífi u-too •bQrt-ícp-fcíi'rja Murányi Jánosné, 
- Juci néni - akit, mint egyik legrégibb tanácstagot felkér-
tünk, hogy válaszoljon kérdéseinkre. 
- Hogyan történt a jelölése és örült-e, anikor megválasztot-

ták tanácstagnak? 
- Akkoriban nég előfordult, hogy az utcán, az árokparton ülve 
tartották meg a körzet összejöveteleit este, munkaidő után, 
de nindenki ott volt! Ugy éreztem,., ho-T- aaorőtnek és őszin-
tén tisztelnek a választóim, ezért én örömnél vá'JJLaJLtarr a 
feladatot . 
- Hogyan vélekedik az eltelt 2 5 évben végzett munkájáról? 
- Bizony, kezdetben a tanácsüléseken félelem szoritotta össze 
a torkom, nem azért, hogy rosszat találok mondani, hanem mert 
neg kellett tanulnom 44 ember előtt világosan megfogalmazni a 
mondanivalómat. Nehéz volt, de hamar leküzdöttem a zavaromat, 
félelmemet. Minden tanácsülés előtt figyelmesen áttanulmányo-
zom az anyarot és elmondtam, elmondom a véleményem, felteszem 
a kérdéseimet, ami nemcsak az enyém, nemcsak a körzetemé, ha-
nem sok esetben a község közügyek iránt érdeklődő lakosaié is. 
Az eltelt 25 év alatt nem hiányoztam tanácsülésről, csak a be-
tegségem alatt, de mikor már lábadoztam, kiküldtek értem ko-
csit és akkor is résztvettem, mert tudtam, hogy kötelességer 0 
bizalomnak megfelelni, eleget tenni. 

A L U U g y n e m az utcán és nem néhány ember oldja ner, 
~<!»»vr- - l"nn̂  o ov 1 (r.cn r) "•setísw**̂  • - * - • - ' ' * - ' * — T 
vizmü létesítésekor, ami már nagyobb" -afiyö . . 
az emberektől, ez utóbbi esetben előbb önmagam kellett meggyőz 
ni az ügy fontosságáról, azután a választóim, utólag jöttünk 
rá; helyesen döntöttünk. 
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- Mivel elégedett, ni «koz legtöbb r;cnd.nt, és nit szeretne 
ncrvalósitani? 

- Sikernek könyvelen el azt, hor:y községünk ne^épithette a 
kenyérüzenet, anit non kevés vita előzött ner% G^ndnt pedir; 
az okoz, hof;y a tanácstagok cry része nen jár tanácsülésre 
rendszeresen, akik eljönnek, sor.: nondanak vélenény va y nert 
nincs, va.f̂ y nert nen tudják, va/jy nert poziciójukat féltve 
nen akarják elnondani. 

Meggyőződésen az, ho^y csak az lehet jó tanácstag, aki 
körzetét re ̂ felelően képviselve so^iti a tanácsi vezetés nun--
káját, aki nunkajával tekintélyt szerzett inasának, tisztelik 
és szereik körzetében, a faluban. 

Szeretnén, ha a hirközlés az ujfaluban is rendszeres lenne, 
ha felénk is ne'-szólalna időnként a hanr;osbenondó és tájékoz-
tatna az időszerű teendőkről folyanatosan bennünket is. 
- Köszönjük a beszélgetést és kivánunk jó e,r:észsé^et és né-; 

sok sikert a tanácstagi nunkája során. 

Junius 17-25-ir a Művelődési Házban az UNICON irusitással 
egybekötött női-, ryemek-konfekcióber.iutotót tart. Megtekint-
hető délután 4-7ir:, a volt presszó helyiségben. 

Május 7-én Battonyán tüzoltóvorseny volt. Csapatunk a 18 
induló között a 6. helyen vér;zett. 
Gratulálunk nekik, kivánjuk, ho-̂ y idehaza no kelljen bebizo-
nyítaniuk, hory elsők is lehettek volna. 
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FtNT^S TUDNIVALÓK A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 
SZEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN! 

A gyógyszereket általában étkezés után kell bevenni, kivéve 
a következő felsorolásban szerelőket: 
Dipankrin drg. ....... étkezés közben 
Do2cyciclin kapsz. ............ étkezés közben sok folyadékkal 
Ery tlirory cin tabl. ........... étkezés előtt 
Maripen tabl. ............ étkezés előtt 
Niznral tabl. ............ étkezés előtt vagy közben 
Pcnstabil szirup ............ étkezés előtt 
Senicillin kapsz. ............ étkezés előtt 
Tetran B drg. étkezés előtt 1 órával 

A következő felsorolásban azok a gyógyszerek szerepelnek, no-
lyek szedése ncllett a szeszesital fogyasztása- szigorúan 
TILfS! 

Andaxin tabl. 
Codein-acisal tabl. 
Coderit tabl. 
Dacdalon tabl. 
Donalgon tabl, 
Eleniun drg. 
Eunoctin tabl. 
Nitropenton tabl. 
Nitronint retard. tabl. 
Noxyron tabl. 
Piritől tabl. 
Pipolphen rdg. 

Ptinal tabl. 
Rudotel tabl. 
Sandosten drg. 
Sapilent tabl. 
Seduxen tabl. 
Sertan tabl. 
SeVenal — Sevenaletta tabl. 
Suprastin tabl. 
Tardyl tabl. 
Tendor tabl. 
Teperin tabl. 
Teronac tabl. 

Biró Ilona 



A V E S Z E T T S É G R Ő L 

A veszettség ősidők óta isiiért, snk-szo-r járvány szerűen pusz 
titó hetessé-*; volt. 
Eredeti /urbánus/ változatát a rendszeresn végzett védőoltások-
kal sikerült visszaszorítani. Később isnét terjedni kezdett, 
nivel uj változata alakult ki /silvanus tipus/. 

Ez a tipus a násodik világháborút követően a Keleti Tenjer 
partvidékéről került hozzánk, ol&ősorban a vadon élő állatok, 
rókák közvotitésével. Maryarorszár;*n 1966-67-ben Borsod, Heves 
és Nó jrád no,r:yék területén jelent ne.;; először, najd néhány év 
alatt az e,r;ész orszár területét megfertőzte. A kórokozó a be-
tc;, megfertőzött állat nyálával, vérével, harapásával, gyak-
ran már a boté," állat érintésével is fertőzést okoz. 

A boto^sé™ hordozói leginkább a vadrn élő állatok között a 
rókák, borzok, kóborkutyák, nacskák. 
Ezek harapással, karcolással megfertőzik a háziállatfkat /ku-
tyát, naeskát, kecskét, tehenet/. 

Az enberi fertőzéseket kb. 71 %-ban okozzák a vadon élő 
állatok által ner;fertőzött kutyák, 23 %-át a nacskák és csak 
kb. 2 %-át az összes többi vadon élőállatok és háziállatok. 
Kórokozót a fertőzött állatok husa, teje is tartalmazhat, de 
ezek fogyasztása ritkán okoz nerboter;edést. 
A kórokozó általában seben át, va-;y szabadszennel nen látható 
bőrsérüléseken jut a szervezetbe. A vérárán utján az idegsej-
teken át jut a központi idegrendszerbe. 
A BETEGSÉG TÜNETEINEK MEGJELENÉSEKOR A IDEGBETEGEDÉS GYÓGYÍTHA-
TATLAN, HALÁLOS! 
A bete ;sé:-j lappan'jási ideje 2-6 hét, de lehet több hónap is. 
A megbetegedésnek háron stádiuma van: 

I. St. Lappanrjási idő: a boté :sóz tünetsze.~ény, nyonott han-
gulat, fejfájás jellenzi. 



II. Sta Nyugtalanság, ny álf «ly ás, hevos fejfájás, erős visz-
ketés a narás helyén. 

* * . III. St. Ny elési .akadályozottság* görcsök, agresszivitás, 
légzési elételenség, halál. 

Ezek a tünetek hasonlóan jelentkeznek a beteg állaton és az 
emberen elránt. 
Jcllenző, h-̂ gy az I.St.-ban az egyébként embert kerülő álla-
tig /róka, bérz/ negközelitlietők, kézbevehetők. Fertőzés már 
az állat érintqse esetén is történhet. Az állat később ag* 
ressaiv, kornil, harap. Ilyenkor történik a fertőzések 90 %-a 
Gyakiri fertőzési nód az elütötti agyonvert állatok megnyuzás 
alkalmával történő fertőzés. 
Emberről - enberre a fertőzés ritkán terjed! 
Teendő veszett állat /vagyveszettségre gyanús állat/ narása, 
karnélásavar,y érintése esetén: 

i j 

1./ a sebet bő nelc' szappanos vízzel azonnal lemossuk /kb. 
• • V. 

10 percen át/ majd bekötjük és orvoshoz fordulunk továb-
bi ellátás céljából. . \ 

2./ A fertőzést*okozó állatot bemutatjuk az állatorvosnak. 
NAGYIN F^NTtS INFORMÁCIÓ! AZ ÁLLATOT" NEM SZABAD AGYONÜTNI 
AGYONLŐNI, mert az álltflrvo s kb. 14-16 napig megfigyelés 
alatt tartja! Ugyanis, ha ennyi idő alatt az állaton nei 
jelentkeznek a betegség tünetei, akkor nemkell elvégezni 
az egyébként veszélyeket rejtő sorozatvédőoltást! 

A betegség megelőzése az előzőekből következik: 
1./ háziállatok /kutyák, racskák/ rendszeres védőoltása. 
2./ A vadon élő bete'sé -et okozó állatik /rókák/ gyéritése 
3./ Szelídnek tünő /egyébként vad/ állatok kerülése. 
4./ Útszélen elütött rókák, állatok érintése, me :nyuzása, 

feldarabolása kerülendő! 
5./ Veszettségre gyanús állat érintése* karmolása, harapása 

esetén azo-nnal or.vsshoz fordulni! 
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Tekintve, hAr̂ y a már kialakult emberi vcszcttsé<; minden 
esetben halálos kincnetelü betersé^ az ellene való védekezés 
csak megelőzéssel lehetséges I 

Dr.Szikszai József 
ü;y vezető körzeti orvra 

MODELLEZŐIM: 

1980-ban alakult és kezdte i e • munkáját a modellező szakkör, 
Bodor Sándor vezetésével. Jelenle;; 15 nyernek és ifjú hódrl rcr-
szállottan hobbijának a Művelődési Ház volt italraktárában, me-
ly et a Községi Tanács tavaly nyáron alakitott át részükre mű-
helynek. I<-y lett lehetőség arra, liO';y külön helyiségben fest-
hessék, raktározhassák és előkészíthessék a repülő- ós hajóno-
delieket, A legnehezebb, le jna jyobb türelmet, figyelmet, on-
dossájot igénylő munka az apró részecskék fürészolése, resze-
lése, csiszolása. 

A modellezés nemcsak szen/jyönyörködtotő eredrthyt hozó, 
nemcsak jollerformáló hobbi, hanem sport is. Az érdeklődők már 
több izben láthatták kiállításainkon - helyben és Mezőkovács-
házán is - modellezőink alkotásait, melyek különböző versenye-
kon vettek már részt, összesen 16 alkalommal, területi, m.eyoi, 
országos erőpróbán álltak helyt. 
Területi, megyei versenyeken eredményesen szerepeltek: 
ifj.Bodor Sándor, ifj.Bartha József, Juhász Zoltán, Gazda-
István, Horváth József. 
Orszá'os versenyen Zsótér Péter ötödik helyezett lett. 

Aki szeretne többet tudni róluk, a „megszállottakról", 
va-y kedve van bekapcsolódni munkájukba, szombat délelőttön-
ként szeretettel várják a Művelődési Házban. 

Dudás Károlyné. 



- 11 -

Köszönetet nondunk a falu lakosságának a hulladékgyűj-
tésben tanusitOtt együttműködéséért; a tcmclőszövetkozet-
nck a se-itségért. 
Örömei közöljük, hogy az Úttörőcsapat 18.03^.- Ft-tal lett 
•azdagabb. 

A Nyugdijas-klub julius 22-23-24-én Zala i e yrbe utazik. 
Nyaralásukhoz a ternelőszövotkezot biztositja az autóbuszt. 
Jó utat, kellemes kikapcsolódást kivánunk nekik! 

A Művelődési Ház citera-szakkörösoi nájus 28-án, Sarkadon 
negyei szénién szerepeltek, sikeresen. 

Isnételten kérjük községünk lakosságát, hogy véleményét, 
Írásban vagy szóban juttassa el bizottságunk bármely tagjához. 

Bizottságunk tagjai: Biró Ilona, Dudás Károlyné, dr.Fodor 
László, Hajdara Béla, Latyák Istvánné, 
Mezei Józsefné és Szokola Béla. 


