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No nem az iskolára gondolok, ami szintén senek egy év fizetett szabadságra? Vagy, gek nem engedik. De akkor pedig minek.
elkezdődött, hanem a választási kampány- hogy gondolják, állítólag felelős és promi-
ra, ami szintén. Jól látható jelei, a szaporo- nens politikusaink? Mert egyet azért ve- Elég volt már az ígérgetésekből, a szél-
dó ígéretek, s az egyre gyakoribb sárdo- gyünk már tudomásul, CSAK azt lehet álta- hámosságból a 20%-os áfából, és a másik 
bálás már is a két nagypártról szóló hírek lában elosztani, amit már megtermeltünk. oldalról a 14. havi nyugdíj ígéretéből.
élére került. S rögtön el is kezdték borzolni Vagy hitelekkel kell a hiányt pótolni, de an- A „rendszerváltás” óta felnőtt már egy új 
az idegeimet. nak is van egy rossz tulajdonsága, azt is generáció. Az akkor osztogatókból a mai 

vissza kell adni. S ha a tanárok elmehetnek napra nagyon sokan fosztogatókká váltak. 
Pokorni Zoltán a Fidesz oktatásért felelős egy év szabadságra, melyet mi fizetünk az Igenis cseréljük le az ilyen ígérgető politi-
szakpolitikusa kijelenti, hogy amennyiben adó forintjainkból, akkor ebben az ország- kusainkat, akik csak ígérni tudnak, de köz-
Ők kerülnek hatalomra, akkor bevezetik, ban mindenki más is elmehet ugyanazon a ben a saját zsebük megtöltésével vannak 
hogy a tanárok 8-10 évenként egy év fize- jogon. Akkor pedig a végén mindenki sza- csak elfoglalva.
tett szabadságra mehetnek, s garantálják, badságon lesz, s nem lesz senki aki dol-
hogy ennek letelte után mindenki azonos gozna, termelő munkát végezne. Mi van kedves képviselő urak a képviselői 
munkakörbe kerül majd vissza. A pedagó- költségtérítéssel? Átnevezzük képviselői 
gusok szakszervezetének vezetője rögtön Számomra a történetnek mégis van egy pótlékká, s lakhatási hozzájárulássá, s már 
támogatásáról biztosítja a Fideszt. A közal- ennél szomorúbb olvasata. Nem hiszem, is nem kell róla népszavazást tartani, holott 
kalmazottak szakszervezetének vezetője hogy az egész ígéret komoly lenne a az alkotmány a népszavazást a legfőbb 
is egyet ért a javaslattal, de Ő már hozzá- Fidesz egyik vezetőjétől, hisz neki való- népakarat kinyilvánító eszköznek mondja 
teszi,hogy igen-igen ez szép és jó, de színűleg több információja van az ország ki. 600 ezer aláírást pedig figyelmen kívül 
akkor mi lesz a közalkalmazottak többsé- jelenlegi gazdasági helyzetéről, s jövőbeni lehet hagyni ha „honatyáink” zsebe ezt 
gét kitevő többi alkalmazottal, a rendőrök- lehetőségeiről is, mint az átlag olvasónak. diktálja. Nem, nem a költségtérítés ellen 
kel, tűzoltókkal, a hivatalok dolgozóival. Mégis megenged magának egy ilyen kije- vagyok, csak elvárnám, hogy minden más 
Nekik akkor mi jár? lentést, hiszen olyan jól hangzik, egy cso- MAGYAR állampolgárhoz hasonlóan bi-

mó pedagógusnál még népszerűséget is zonylattal keljen bizonyítani a felmerülő 
S nekem ezzel az egésszel az a bajom, elér vele, de… Ő is tudja, hogy kivitelezé- költségeket a képviselőknek is. Azoknak 
hogy én pedig azt kérdezem, hogy a többi sére vaj mi kevés az esély. A pláne az, akik a példát mutatják szavaikkal és csele-
egyszerű földeken és gyárakban, üzemek- hogy akinek szánta az is ugyanezt gon- kedeteikkel az ország többi lakosának.
ben dolgozókkal mi lesz? Ők pedig dolgoz- dolja, de olyan jó hallani, hogy valaki tenni 
zanak még többet, hogy egyesek elmehes- akar valamit, csak azok a fránya lehetősé- Knipf Róbert

Elkezdődött

Jelent meg a felirat Szegeden a rendőrség ga, hogy erre csak most kerül sor. Ben- ményről annak idején már nem tudott ilyen 
falán. Budaházy ismertségét a TV székház nem és sokakban felmerül a koncepciós minőségű fotót készíteni. Vagy nem akart? 
ostromának megszervezésével szerezte. A per lehetősége, a Magyarok Nyilai miatti Pedig helyi és hír is. Ennyit a média pár-
támogatói lassan de biztosan kihátrálnak perbe fogástól, s tartok tőle, hogy ameny- tatlanságáról, napra készségéről, függet-
mögüle, ha már nem sikerült előrehozott nyiben kiderülne valami a pártok esetleges lenségéről.
választásokat kicsikarnia, s most több szerepvállalásáról akkor minimum 80 évre 
ügyért is bíróság elé kell állnia. A magyar ez is titkosítva lesz. A Délmagyar újság K. R.
jogrendszer gyengesége, vagy elfogultsá- mint helyi szegedi sajtó pedig az ese-

Sünök szabadságot Budaházynak!



Őszi vetésű áttelelő hónapos retek és
vegyes vetésének tápanyagellátása
A hajtatott hónapos retek az érzékeny szükség van rá. A műtrágyázást a vetés növekedésének megfelelő ellátást a szük-
zöldségnövények közé tartozik. Laza, jó előkészítésekor végezzük és sekélyen, séges időben el kell végezni.
tápanyagellátottságú, magasabb szerves 15-20 cm-re dolgozzuk be. 
anyag tartamú humuszos homoktalajok a Nedves talajon általában a klórmentes Termesztési kérdésével keresse bizalom-

2legkedvezőbbek a termesztéshez. Nagyon mal a forgalmazó szakembereket, a Rosafert 12-12-17 4-6 dkg/m  bedolgo-
fontos az egyenletes víz, nitrogén és ká- Móraagro Kft. szaktanácsadóit.zása indokolt, ha nitrogénigényes előnö-
lium. A nitrogén a méret, a kálium a minő- vény volt, inkább a Rosafert 5-6-30 4-6 

2ség felelőse. A gumóminőség a felrepedés Horinka Tamás (30 229 07 56) dkg/m  kezelést javasolom.
elkerülése miatt helyes nitrogén-kálium 
arányt, a szín és szállíthatóság, pultálló- Kelés és gyökeresedés serkentése
ságban pedig a kálium meghatározó. A kelés mikroszórós öntözésekor célszerű 
A petrezselyem talajigényére is jellemző, a gyökérzóna szintjét a Rosasol 15-30-15 
hogy a nedves talajt szereti. Kötöttebb 0,1%-os tápoldattal kezelni. Legfeljebb 

2talajon is termeszthető, ha jó a talaj szer- kétszer 1 dkg/m  adaggal mehet télbe az 
kezete. A tápanyag-utánpótlást illetően állomány.
igényesebb, érzékenyebb, mint a sár-
garépa. Magas káliumellátottságot igényel, 

Tavaszi fejtrágyás kezelések 
sóérzékenysége miatt az egyenletesebb 

szilárd kijuttatású technológiábantápanyagellátás indokolt. Bór, mész és 
kénigényes. A felmelegedés, a növekedés megindulása 
A sárgarépa a meszes, jó szerkezetű, után végezhetjük az első fejtrágyázást ön-
állandó nedvességtartalmú talajt kedveli. tözés előtt kijuttatva. A gumófejlődés kez-

2Nagyon fontos az egyenletes víz- és táp- detén a Rosafert 18-6-5 2-3 dkg/m  adag-
anyagellátás, mert sóérzékeny. A tápele- gal. A gumófejlődés alatt a minőségjavító, 

2mek arányában hajtatásban a petrezse- színfokozó Rosafert 5-6-30 3 dkg/m  ke-
lyemnél javasoltak megfelelnek. Bór és zelés következzen, mely állományjavító is, 
kénigényes. A vizsgálatok szerint a szulfát de ebben az időszakban az egyenletes 
alapú kálium műtrágyázás javítja, növeli a öntözéssel kerüljük el a gumórepedést.
karotin képződést.

Tápoldatos ellátás,
Tápanyagigény, vagy kiegészítés

tápanyagellátás A gumófejlődés kezdetétől a Rosasol 17-
29-29 1 dkg/m  és Kalcium-nitrát 1,5 

2A fajlagos műtrágyaszükséglet adataiból is dkg/m  növekedést biztosító felváltott ke-
kitűnik, hogy általánosan magas K igényű zelések javasoltak két ismétléssel. A gu-
növények. A fényszegény időszakban ma- mófejlődés alatt a káliumszint biztosítása a 
gasabb káliumigényt is figyelembe véve, a feladat, a minőséghez a Rosasol 12-6-36 

2tápanyagellátás meghatározó eleme. A 1,5 dkg/m  szükség szerint ismételt keze-
magas kálium arány, a hajtatott növények lést javasolom.
fokozott érzékenysége miatt klórmentes 
technológia használata javasolt. Lombtrágyázás

A hűvös ősszel télbemenő állomány kondí-
ciójának javítása a biológiailag is aktív 
ellenállóságot javító Fosfitex kezelésekkel 
érhető el. A fiatal állományt a Fosfitex Zn, 
Mn 6-15-0 0,3% töménységgel permetez-
zük. Tavasszal a gyökeresedés és gumó-
képződés serkentésére a Fosfitex 0-30-20 
0,3% töménységgel javasolt, majd a nö-
vényvédelmet hatékonyan erősítő Fosfitex 
Cu 0-12-12 0,3-0,4 % töménységgel 
folytatható.
A technológia javaslatok tavaszra terve-

Alaptrágyázás zett része előfordulhat, hogy kedvező, 
Szerves anyagból a talajlazítással bedol- hosszabb ősszel már a vetés évében ak-
gozva csak semleges, teljesen földdé érett tuálissá válik. Természetesen az ellátást a 
szerves trágya, komposzt használható, ha fejlődéshez igazítva a gumó, illetve gyökér 

Gyökérzöldségek műtrágyaszükséglete a
fajlagos igény alapján

Növény
Hatóanyag szükséglet;  kg/t

N P2O5 K2O N/K 

Petrezselyem 3,0 1,8 6,0 1 : 2,0

Sárgarépa 4,0 1,5 5,0 1 : 1,4

Hónapos retek 3,1 0,9 4,1 1 : 1,3

Várható 
műtrágya árak

A tavalyi év drasztikus emelkedése 
után az idei évben a műtrágya felhasz-
nálás drámai visszaesése miatt a 
gyártók is kénytelenek voltak árat, 
árakat csökkenteni. A nyár végére ez 
úgy néz ki, hogy elérte mélypontját, 
ugyanis a világpiacon érezhetőbben, a 
magyar piacon mérsékeltebben de 
újbóli lassú emelkedés figyelhető meg. 
Tehát, ha valakinek van erre pénze, 
akkor a jövő évi műtrágya készletet 
érdemes előre megvásárolni, mert a 
jelenlegi kamatoknál a műtrágya ára 
jobban emelkedik. Tudom, hogy nem 
sokan fognak ezzel a lehetőséggel él-
ni, de mindenkit számolásra ösztön-
zök, ugyanúgy mint 2007 őszén, 2008 
év elején. Most sem én sem nálam jár-
tasabbak nem várnak olyan mértékű 
emelést, de 2008-ra sem várt senki.

Tisztelettel:
Knipf Róbert 

Kálium-nitrát   25/1

Calcium-nitrát  20/1

Keserűsó 25/1

7500,00 Ft/zsák

3250,00 Ft/zsák

2300,00 Ft/zsák

7275,00 Ft/zsák

3152,50 Ft/zsák

2231,00 Ft/zsák

Műtrágya akció októberben a

Kertészek kis/Nagy

Áruháza Kft boltjaiban!

Raklapos vásárlás
Zsákos vásárlás

Mórahalom.
Tel.: 62/ 580-318

Zákányszék
Tel.:62/ 290-521

Kistelek
Tel.: 62/ 257-879
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S sorolhatnám tovább a jelzőket, melyek- tanácsos, felnőtté váltunk mink is, s na- Jackson haláláról ezerszer több hír látott 
kel mind a 386 parlamenti képviselőt illet- gyon nem ezt vártuk, ami állítólag már napvilágot mint a Civil Mozgalomról. Ter-
hetném. Volt egy Seres Mária féle népsza- demokrácia, s gyermekeink akik már az mészetesen nem véletlen ez az elhallga-
vazási kezdeményezés a parlamenti után születtek azoknak szintén nem ez a tás, hiszen a média is egyre jobban függ a 
képviselők költségtérítéséről. Térségünk- demokrácia. politikától.
ben is több ezer aláírás gyűlt össze, s or-
szágosan 600 ezer. Kötelező a népsza- A rendszerváltás kori pártok, kik nem ta- A Civil Mozgalom többek között azért jött 
vazás, parlament elfogadja, majd egy nulták meg a demokráciát, próbálkoztak, létre, hogy ezeket a jelenleg meghatározó 
csavarral és új törvényjavaslattal átnevezik leváltottuk őket, jött az ellenzék, az sem politikai erőket igen is ellensúlyozza, s ha 
a költségtérítést képviselői pótlékká, s tetszett, leváltottuk, s a leváltottat is levál- Önnek is elege van a pártok erkölcstelen 
lakhatási hozzájárulássá, s továbbra sem tottuk. A pártok is a kezdeti lelkesedést működéséből tegyen ellene, támogassa 
kell NEKIK 386-uknak bizonylattal alá- elhagyták, ígérgettek, de már csak azért, tevőlegesen is a Civil Mozgalmat. A ma-
támasztani költségeiket, melyre az eredeti hogy hatalomra kerüljenek, vagy marad- gam részéről nem látok más kiutat a jelen-
népszavazási kezdeményezés irányult. S janak, s az ígéret pillanatában is tudták, legi helyzetből mint igen is azt, hogy olyan 
„állítólag” tévedésből úgy sikerült e tör- hogy még ha akarnák is akkor sem tudnák erős civil kontról működjön melyben lehe-
vényjavaslatot megfogalmazni, hogy betartani. Egyre jó volt, hatalom és pénz tetlen a pártoknak és más szervezeteknek 
sokaknak 3 szorosára emelkedett  a java- kéz a kézben, de az egész történet már is a köz érdekét semmibe véve csakis a 
dalmazása. Köztársasági elnökünk sür- csakis erről szólt, s az előttünk álló válasz- saját zseb megtöltése, akár törvény mó-
gősséggel aláírja, alkotmány bíróságunk tási kampány nagy pártjainál nem is szól dosítással is.
jóvá hagyja a törvényjavaslatot, s oka jelenleg sem másról.
fogyottá teszi a népszavazást. Holott al- Mi Civilek még mindig többen vagyunk a 
kotmányunk kimondja, hogy a népsza- Ellenpólusként megalakult a Civil Mozgalom pályán mint levitézlett politikusaink, te-
vazás intézménye szent és sérthetetlen s kitermelte magának. Az a Seres Mária ala- gyünk ellenük. Valljuk magunkénak a Civil 
a népakarat kinyilvánításának legfőbb és kította meg, aki eredményesen fellépet és Mozgalom törekvéseit, de ne mint a bir-
egyetlen módja, póriasan fogalmazva. jelenleg is küzd az ilyen és ehhez hasonló kák, hanem csak akkor ha egyet is értünk 

disznóságok ellen. Az elmúlt sikeres nép- vele. Segítsünk megváltoztatni életünket, 
Parlamenti képviselőinknél - pártállástól szavazási kezdeményezés lesöprése pedig szóljunk bele. Ne a fejünk fölött döntse
függetlenül nyugodtan ki lehet tenni az bebizonyította, hogy a rendszer csakis el pár bebetonozottnak hitt párt, és párt-
egyenlőség jelet -, természetesen ez nem belülről, a parlamentből változtatható meg. funkcionárius, hogy mi jó nekünk, miben 
számít, ha a saját zsebük megtöltéséről Félnek is a Civil Mozgalomtól, mint ördög a és hogyan szeretnénk élni. Stb stb. A vége 
van szó, s nagy ívben ….. a 600 ezer alá- tömjén füsttől, hiszen csak gondoljunk bele, nagyon ömlengős, de igen is Nekünk kell 
írást, népszavazást eltörölve, a saját zseb hogy a közmédia és a kereskedelmi is tenni valamit, magunkért!
lényegesebb. (Mellékesen megjegyzem, mennyi információt adott a Mozgalomról. 
hogy Angliában az ottani költségtérítési Gyakorlatilag semmit, hiszen Michael Knipf Róbert
botrány miatt 6 miniszter távozott.) S jö-
vőre parlamenti választások. Egy cso-
móan biztos, hogy lecserélődnek, s az 
utolsó 6 havi jövedelmük határozza meg a 
végkielégítésük mértékét. Hisz nekik az is 
jár. Ugyanúgy s mértéke sem fog elmarad-
ni a BKV-nál már jól bevált mértéktől.

Apropó BKV. Az utolsó egy évben 1 500 
000 000 Ft csak végkielégítésre. A vezetők 
a sajtóból értesültek minderről. Akkor mért 
is vették fel a fizetésüket, aztán a pártok 
egymásra mutogatnak. Miért is, hiszen a 
felügyelő bizottságban az összes párt kép-
viselője jó zsíros fizetésért elvileg felügyel-
te a közpénzek törvényes felhasználását. 
Valahogy én nem kérek az ilyenből. Azért 
dolgozzak, s fizessek egyre több és több 
adót, hogy jogtalanul egyesek munka nél-
kül ellopják.

Nem és nem! 20 éve volt az állítólagos 
rendszerváltás. Felnőtt egy új generáció. 
Szüleink kik az „átkosban” éltek s tevé-
keny éveik nagyobb részét is akkor élték 
megszokták, hogy ne szóljanak, nem volt 

Elégtelen, erkölcstelen

3. oldal



Tudom, hogy a 2009-es év nem a mező- Amennyiben eldöntöttük, hogy a követke- általában számottevő jelentősége nincs. A 
gazdaságról szolt. A felvásárlási árak ala- ző évben is fogunk termelni, úgy az őszi tavaszi felhasználású - káliumot szulfátos 
csony szintje szinte mindenkinél még jó tápanyag utánpótlásnál megfontolandó formában tartalmazó - műtrágyáknál, 
termés esetén is árbevétel kiesést okozott. egy olcsóbb árfekvésű káliumot kloridos melyeket közvetlenül az ültetés, vetés 
Ez rányomja a hangulatát, az elkesere- formában tartalmazó műtrágya használa- előtt, vagy fejtrágyaként használunk fel, ott 
dést, a kedvetlenséget a jövő év megter- ta. Homok talajokon a szerkezet javításá- ez a tézis nem igaz, mivel a bennük lévő 
vezésére is. A sok eladatlan alacsony, ön- ra, a tápanyag és víz megtartó képesség mikroelemeket még a megkötődés előtt a 
költségi ár alatti termény pedig megkérdő- fokozására használjunk a lehetőségeink növény felveszi, felhasználja.
jelezi a termelés létjogosultságát is. Mégis szerint szerves trágyát, vagy a területen 
a kertészeti és mezőgazdasági termelésre képződő szármaradványokat ne szállítsuk Cikkemmel a figyelmet szerettem volna 
olyannyira jellemző hektikusság az idei le a területről. felhívni, hogy az egyes termesztési ele-
évben negatív csúcsot döntött. A jövő évi meket arányosan használjuk fel, mert a 
termesztés szempontjából pedig most A szerves anyag mennyiségétől és minő- legmagasabb jövedelmet csakis így 
érdemes meghozni bizonyos döntéseket. ségétől függően, annak lebontásához érhetjük el. Hiába a drága, csúcsminő-

szükség lehet nitrogénre is, a talajélet fo- séget képviselő hibrid vetőmag, a sok 
Az idei évben is bebizonyosodott mint már kozására. A baktériumok, melyek ezt a le- öntözés, a jó növényvédelem, ha egy 
annyiszor a történelem folyamán, hogy jó bontást elvégzik, tevékenységükhöz nitro- alapvető termesztési elemmel a tápanyag 
termésre csak akkor számíthatunk, ha a gént igényelnek, s ha nagytömegű a szár- ellátással ezen szint alatt maradunk, akkor 
növényeinknek szinte mindent megadunk, maradvány, vagy éretlen a szerves trágya, a végső eredményt a tápanyag szint fogja 
a tápanyagtól kezdve a jó vetőmag, a víz melyet kijuttattunk a területre akkor akár meghatározni. Inkább termeljünk kisebb 
és a növényvédelem területén egyaránt. A 50 kg nitrogén hatóanyagra is szükségük felületen, de a növény minden igényét ki-
négy elemből mégis sokan úgy gondolták, lehet a baktériumoknak a lebontáshoz. elégítve, minthogy nagy területen egy-egy 
hogy valamelyik ezek közül elhagyható, termesztési feltételt nem biztosítva próbál-
vagy csak nagyon is módjával alkalmazták. Amennyiben a lebontás még az idei évben kozzunk. Kisebb területen, de mindent 

megtörténik, úgy nem kell a szármarad- megadva nagyobb eredményt fogunk 
A négy létfontosságú felsorolt technikai ványok növényi korokozó átvitelétől sem elérni. S igazából mindenki ezért csinálja.
elem közül legtöbben a tápanyagot tekin- tartani. Ezen ismeretek függvényében el 
tették elhanyagolható elemnek, melynek tudjuk dönteni, hogy a foszfor és kálium Knipf Róbert
meglettek a maguk következményei. Ke- hatóanyagon kívül szükségünk van e nit- növényvédelmi és tápanyag-
vesebb, rosszabb minőségű termés, ami a rogénre, s ezen ismeretek birtokában vá- gazdálkodási mérnök
veszteséget aránytalanul fokozta. lasszunk magunknak műtrágyát.

Magyarországon a műtrágya felhasználás Természetesen az ár is befolyásolja dönté-
a 2009-es évben 40%-kal esett vissza. sünket, de a melegen granulált, kettős 
Nem az a baj ebben, hogy ennyivel visz- vagy hármas összetételű műtrágyákat cél-
szaesett a felhasználás, hanem az, hogy a szerű választani a garantált jó minőség, az 
bevételi oldalon ez hatványozottan jelent- egyenletes szemcsenagyság, a szem-
kezik. A növény ugyanis a szárazságot is csénkénti azonos hatóanyag tartalom, s az 
sokkal jobban el tudja viselni ha megfelelő ebből következő egyenletes szórhatóság 
tápanyag szintet biztosítunk részére. miatt. Részesítsük ezeket a műtrágyákat 
Amennyiben biztosítottuk az induló táp- előnybe a hidegen kevertekkel szemben, 
anyag szintet, akkor is az idei évben a vagy a csak egy elemet tartalmazókkal 
homok területeken egyértelműen a meg- szemben.
emelkedett öntözési igény miatt egyes 
tápelemek (nitrogén, kalcium, magnézium) Általában egy alacsony nitrogén szintű 
a megszokottnál nagyobb mértékben mo- hármas összetételű műtrágya a szak-
sódtak ki, s ezek pótlására szükség lett mailag legjobban javasolható. Az őszi 
volna menet közben is. alaptrágyázásnál szinte elhanyagolható a 

műtrágya mikroelem összetétele. A kijut-
Nagyon sok sárguló táblát lehetett látni, tatott mikroelem mennyisége elhanyagol-
mely a pótlás hiánya és a locsolás foko- ható, hiszen a talaj szerkezeti részeihez 
zása miatt következett be. A nitrogén és a az ősz során oly mértékben megkötődik, 
magnézium elsősorban a mennyiséget, míg hogy az a növény számára a következő 
a hiányzó kalcium elsősorban a minőséget szezonban már nem felvehető formába jut. 
és a tárolhatóságot határozza meg.  A gyártók részéről jó marketingfogás, de 

Ősszel olcsóbb

Megoldás a fonálférgek és a 
kelő gyomok ellen.

Érdeklődni a -as
telefonszámon.

62/580-318

Bedolgozás költsége:
2Ásógép plusz rotátor 28 Ft/m
2Csak rotátorral 18 Ft/m

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

IPAM BEDOLGOZÁS

Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.      Felelős kiadó: Knipf Róbert      Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85.      Tel.: (62) 580 316      E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
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