ndi*st

Ü
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\

Ielesutok - uki hollio, udiu ot!
Falunk minden lak jának tjrtjmtjkben gazdag,
boldog rij évet kívánok az uj év, évszázad,
évezred ktisz bén átlépve. Teljen ez az év
mindannyiunk számára békében'egészségben' megértésben és szeretetben.

Tanuljunk

meg gy élni' hogy a rohanás,

munka mellett

ne

a

feledkezztink meg
csa1ádtagjainkr 1, barátainkr 1, ismer seinkr l. Ne sajnáljuk az id t arra, hogy
leiiljtink egy ebéd, Vacsora mellé kcjzosen,
megbeszéljtik a napi gondokon tril azt is, ami
a másikat foglalkoztada. Szánjunk egy kicsi

id t egymásra, magunkra is. Ez legalább

annyira fontos, mint a feladatok elvégzése.
Azok nem szoktak elszaladni, megvárnak
minket azután is, hogy megálltunk egy fél
rára' esetleg egy napra, h tvégére, hogy

egytitt lehessi.ink. Persze az embernek
lehetnek halaszthatatlan dolgai, de azok
nincsenek. nem lehetnek cirtik sek. Akciztisen

polg rdnak Bolitog Új Évet kívdn a kiizség

Rtjszke kiizség minden

i)nkorm nyzatdnak nevében Magyari Ldszl polg rmester

id

alatt rij energiát gy jthettink,
eltrjltcjtt
meger s dheti.ink, hogy tovább tudjuk tolni a
szekeret. De ahhoz néha meg kell pihenni.
Szeretném megosztani Ön kkel is a Magyar

MEGHÍvÓ

Teleház Szovetség elnokének, Kovács

Gy z

nek karácsonyi

(a 4. oldalon).

gondolatait

A levél azért aktuális, mert

jugoszláv teIeház program

Rij szke kii zs ég

a

monitorai

a

R

szkei Teleházakban. Számukra ezyo|Iaz
,,él '' teleház-látogatás és igyekeztek

sok-sok hasznos tjtletet gy jteni,

Bende Annamária
Te|eház munkatárs

el

te

stiilete tisztelettel

me

ghívja

xÖzunGHALLGrrÁsnr

és

kapcso1atokat építenia vendég1át kkal.
Mindkét te\eház sikeresen mííkodik, és
mintaként szolgálhatnak az rijonnan alakul
jugoszláviai teleházaknak is.

pvis

a kiizség minden polg rdt a 2001. február 7'én 17
rakor a m vel dési hdzban tartand

december 9-én\átogatást tettek a Bordányi és

els

k

L

l T ájékoztat

a

k

zponti orv

o s

i ii gyelet mííkodésének

tapasztalatair l

El ad :

Dr. Simon Mariann, a Csongrád Megyei

Ment állomás igazgat

f

orvosa

2.l Tájékoztat azonkormán yzat2000. évi
tevékenységérI

El ad :

Magyari LászI polgármester

3.l Az onkormányzat}}}L évi koltségvetési rendelet
tew ezetének i s m erteté s e

El ad :

Magyari Lász| polgármester

4.lT tjékoztat akrizmíídíjak2001. évi alakulásár l
El ad : Magyari Lászlr polgármester
5./

Egyebek

mííkd
A

decemberi

Tibor

h napunk igencsak srir volt, az

elég sok feladatot

r

tinnepek

ttak ránk, de mindet orrjmmel és nagy

ír is'

aki nem el szrjr járt

Rciszkén. Ír -

November 25- n ismét megrendezte egyesiilettink a Katalin-

után egy agyi infarktus hosszri id

napi

re k

rházba

izgalommal teljesítettiik. Az elkoptatotÍ frázis, hogy cirtim kényszerítette, így csak valamikor tavasszal tidvcjzrjlheqiik
adni, igenis még mindig érvényes!Az iskolai karácsonyi

rijra majd kortinkben egy tervezett talál.koz alkalmáb l,

tinnepség és a nagycsaládos karácsony is megannyi szép ahol rij versesktjteteit mutatja majd be. S, hogy miért írok

pillanatot hozott számunlaa, amelyért ktjsztjnet minden most en 1? El sztjr ls azért, hogy teljes gy gyulást és még
résztvev nek és segít nek! December elejét l január els
hosszti, boldog éveket kívánjak neki, és hogy egy
hetéig volt Láthat Gyenes Kálmán fot mrivész és Horváth elmulasztott k telességemet is teljesítsem. Gy nytir

Dezs rijságír kciztis mrivészi fot kiállítása a mííveldési verssel aiándékozott meg benniinket rciszkeieket az ír az
házban,,Tanyák és emberek az ezredfordtll n'' címmel. elszármazottak talár\koz ján, melyet aj no s eddi g nem állt
Nagy rom mre igen sokan nézték meg a képeket, m domban megjelentetni, Most azonban megkaptam a
s

amelyek hrien ttikrrjzik a tanyai emberek sokszor nehéz szciveget, amelyet ez ton teszek k<jzkinccsé mindenkinek,
életétés aÍanyaléptiletek sajnálatos elmrilását is. Elmrihak

ÉIetmod KIub

olvas találkoz n mát iidvtjztjlhettiik nálunk a rtjszkei
krjt dés Ír t. Sajnos a számomra nagyon kedves és
nagyra becstilt Takács Tibort a Millenniumi Falunapok

kívánva, hogy miel bb kcjrtinkben tidv zolhesstik rijra.

j

tékonysági bálat, amely rigy gondoljuk

hogy kell még egy pár nap, hogy

teljesen

visszaz kkenjtink a régi kerékvágásba! A mííveldési ház
januári programjai is ,,sze1l sebbek" az év végi nagy
hayához képest, de a januárra, azt hiszem, minden
tekintetben ez jellemz . Mintha egy kicsit lelassulna az
élet és a nagy tinnepek után a

családok a gyermekeikkel egytitt jtijjenek. Így aztán
jelleg volÍ az este a kicsik nagy tiriimére.
riton szeretnénk ktjszonetet mondani az egyestilettink

Ez

minden tagjának akik munkájukkal lehet vé tették, hogy ez a

rendezvény létrejcijj n'

a nagy kajálások utáni zsíryámák

fogyatkozása helyett

a

a bál bevétele 42'144 Ft volt' Az egyestilettink m ktjdési
koltségeinek fedezésére fordítjuk ezt az rjsszeget, ezzeI a
fennmaradásunk

biztosított.

A rtiszkei millenniumi falunapokra

Itt áll mellettem nagyanyám,

A szeretett. réghalt. a drága.
Es aztkérdezi: unokám

és tervei

megval sításához élete , j kedv és egészség isl Úgy

Hov á hoztál, milyen világba?

legyen!

A

njiik ahozzájárulást:
Dr. Arva Gabriella

Dr, Szita Vilma

ZeWalnarket

Horváth Géza

Kakas Bt.
Simplex

Fodor Gyongyi

Gy gyszertár

Horváth Béla képvisel

100 Ft-os Bt

kedvtink fogyatkozik meg kissé.

harmadik évezred nagy elvárásai

A támogat inknak
név szerint is ktisz

BestFoods Mo, Rt.

NAGYSZÜLEIM JÓ HITET ADTAK

Persze vannak és kell, hogy legyenek kivételek is, no meg

a

szponzorainknak pedig anyagi

EURO Chicken Kft.

azt

eredményezi' hogy

a

segítséget és a sok tombola ajándékot, melynek ktjsztjnhet en

*f

Takács Tibor:

h lgyeknél legfontosabbnak

az aktuális fogy krira t nne, ami persze csak

j

r-

És nagyapám azt: hol a bor,

m vel dési ház rendezvényei január-február

Molnár Albert képvisel

Jopru Keszlto uzem

Nagy Tibor képvisel

Osznovics Valentin boltja

T

Ordog Tibor

Kisist k Szilveszter

th Klára boltja

Deák

Em

Kisisffik Árpád

né boltja

Balogh István vállalkoz

Sztigi Imréné
Vér Zohín

Áfra Károly vállalkoz
Stivényházi Sándor

Egy pohánal csak adnak nékem?

h napban:

hangulatban

családias

Borbásné Márki Márta

nem ktinnyri rijra elkapni

a családdal eltrjlt tt napok után.'. Bizony, rigy gondolom,

j

vev

az íinnepek is, kezd dnek rijra a dolgos hétkoznapok'
amelynek munkaritmusátbizony

jl

érezÍékmagukat a gyerekek, akik
sokkal trjbben voltak jelen, mivel gy gondoltuk' hogy a részt

zajlott le. Ktiltjntjsen

És magában máris dalol,
,,kérjél nekem'' s én kérek szépen.

Január

10-én 17'00 Mez gazdasági tájékozÍat a Mez patika

Itt

(K

Az

nya Imre) szervezésében

állnak k ketten velem,
unokájukat kísérik.

az ket
felkészíttanám Czirokné Krizsán Zsuzsanna áldozatos
munkáját ez ton is k szonjtik. Ugyancsak k szcinettel
Nagy sikere volt a mazsorett csoportok bemutat jának,

tartozunk ,, házi énekesn nk'', Beke Ágnes fellépéséért'
aki a

14-én 9.00 30p Sakk bajnokság aktuális fordul ja

Meghatottan fog1ák a kezem,

kávé sziinetben népszer slágereket adott

l7-én M anyagáru vásár

És áhélkodva Rtjszkét nézik.

magas színvonalon és kedvességgel.

el a t

le megszokott

Eltorptil minden messzeség,

havi sszejoveteliinktjn a téli id szakban várhat
hurutos megbetegedések házi gy gyítási és megel zési
lehet ségeir l beszéltiink mikcizben gy gyteákat k stoltunk
mézzel és citromolajjal ízesítve, mely nmagában is igen j

Én ma itt a szemiikkellátokl

fert

December

19-én Vegyes áru vásár
20-án 9.00 Táncház

Volt falujukat, ezt a szép,

28-án 9.00 Sakk bajnokság aktuális fordul ja

Mára megváltozott világot.

Február

tlenít hatásri ill olaj.

Sz

volt még az aloe

verás

termékekr l a megel zés szempondáb l.

3-án Vadász bál
4-én Sakk Verseny

Eletében nem lett soha

A

07-én Kozmeghallgatás

Szab Vikt ria

megoldani, hogy a

16-án Farsangi bál

Se

23-án Scrabble bajnokság

A nagybajszri, korán szes!

egy 8-10 személyes kisbusszal a szakendel be. A gytilekezés

Helyetti.ik mondom: koszrin m,

kábeltévén kereszttil fogjuk

L

itt

gy

ztes,

rincz István nagyapa,

zs

-

an ÁrÉsz ktizgy lés.

A

falunapok rendezvényei ktjzti1

a

vizsgálatot

oly m don

tudjuk

gyermekorvosi rendel ben lesz,

a

pontos dátumot

a

k

Háromszor nagyobb az cjr m,

zolni, illetve a mozgássériilteket
és a gyermekek sztileit levélben értesítjtik.A jelentkez ket
pontos id beosztás szerht várjuk a száIlít járm(lvel'

Az iinnepi

Kérjtik, hogy akinek le.járt kihordási

olyan

Kiisziinet helyetl...

r

gy gyászati segédeszk z forgalmaz cég
szervez sében a betegeket kiilon rendelési id ben bejuttat1uk

a

25-én Sakk Verseny

tervezett ortopediai sz

j

,

hogy itt állunk hárman,
nagy boldogságban.

idej

gy gyászati

segédeszk ze van,_vagy á meglév vel kapcsolatos problémája,

legmeghat bb

számomra az eIszármazottak els ízben megrendezett
ta|á|koz 1a volt. Kis félelemmel, amáI nagyobb
izgalommalk sztiltem rá, hiszen ilyen találkoz t még soha

most használja ki a lehet séget! Kissé bonyolultnak

Nagysztileim

eljárás, de a jelenlegi

j

hitet adtak.

Rcjszke, legyek a csillagod,

sz

S fogadj megkésve

Krjvetkez sszej

nem szerveztem' Igyekeztem minél tobb, valaha Rtjszkén

j

fiadnak!

rés nem végezhet .

veteliink 2001. jan' lO-én szerdán lesz 18

rakor. Ezt ktjvet en minden

é\t ember fellelhet ségi helyét felkutatni, veliik
kapcsolatot 1étesíteni,és természetesen szívélyesen
meghívni ket a nagy eseményre. Kozotttik volt Takács

t nlkez az
t rvények szerint helyben ortopediai

Örvendezem, hogy itt vagyok,

(2000.)

{_

a

h

nap második szerdáján tartjuk

soros risszejiivetelt, az eddigi gyakorlatt 1 eltér en. A
kovetkez alkalommal az olasz konyha világába fogunk
betekinteni a gy gytomászn Cin segítségével,aki megtanít

minket' hogyan kell kit
átismételjiik

a

n

pizz\t készíteni. EZ ttaI
naponta otthon végzend gy gytorna

gyakorlatokat is. Minden érdekl d t szeretettel várunk.
A 2001-es esztend ben mindenkinek kívánunk: BorÍ,Btnát,
Békességet

!

Dr. Stivényházi llona
az EgészségvédEgyestilet elnrike

pnuar

200

l. éui riiszlrei tendezuényleru

Ianuár 6-án

Március

labdarrígás,

korosztály, tomacsarnok, meghívásos'

fiti 1987_es korosztály,
tornacsamok, 5 csapat, meghívásos V.

T

rpkupa.

Január 70-án |abdarugás, férfi, 35 év

felett, tornacsarnok,
meghívásos'

4

3

l

-én kézilabda,

leány 1 987-es

Április 7-én \abdar gás

korosztály, fi
meghívásos.

,

Kérjtik, hogy cikkeiket s hirdetéseiket legkés bb 2001,

janudr 26-ig adj k le aTeleházban.
A Suttog kovetkez száma 200l. február 9-én jelenik meg.

1990-92_es

tornacsarnok,

csapat,

old Boys Kupa.

Május 1-én sportvetélked k, sportpálya'
nyílt.
J lius l-én kispályás labdarrigás, férfi,

Január 26-2]-28-án,
február 2-3-4-én

labdarrigás, férfi, tornacsarnok, 32
csapat, nyílt, il. ZebraMarket Kupa.

Február 11-én

lábtenisz, gyermek, páros, hármas,
egyéni, nyílt, Tornacsamok.

feln

tt,

sportpálya,

8

csapat,

meghívásos. Lcivészet, férfi, n i, nyílt,
sportpálya, VIII' Határ rnap.

Augusztus 4-én labdar gás, f rfi,
feln tt, sportpálya, 4 csapat,
meghívásos, felkésztilésitoma'

labdarrigás, ifjrisági, firi, tomacsamok,
csapat, meghívásos, II. Teszolg Kupa.

8

Szeptember l6-án fogathajt verseny,
kettes, négyes fogatok' I2-l4 csapat,
nyílt, B csri-tér, Falunapi Derby.

Február 24-én kézilabda' férfi, feln

tt,

November 4-én karate kick-box, nyílt,

Február 17-én

tornacsarnok, 5 csapat, meghívásos, III'
Knon - Kupa.

tomacsarnok.
December 8-án labdarrígás, firi, 1987-es

Március 4-én
lábtenisz, férfi, feln
páros, egyéni, nyílt.

tt,

korosztály, tornacsarnok,
tornacsarnok,

Mrírcius l7-én
Karate kick-box, nyílt, tornacsarnok.

29 -én lábtenisz, férfi, feln tt,
páros, hármas' nyílt, tornacsarnok, V.
Karácsony Kupa.

December

Kick.box
Rcjszkén a sportcsamokban

ktjzrjtttik, akik élettik els megmérettetésénindultak.

rendezett a szegedi Combat,,D''

viadalon három kateg riában (fehér cives,

8 egyesiilet 115

tábonal indultak a

r

A

teljes sikerhez sajnos kimaradtak az eI zetesen elvárt els

SC kick-box versenyt 2000. november 25-én. Ezen
feln tt)

8

csapat,
meghívásos, III. Mikulás - Ciklon Kft'
Kupa.

versenyz

színes ves

a
és

je vett részt. Népes

szkei kick-box csoport tagjai is. Voltak

helyezések, de így is sziilettek szép eredmények. A
tanriságokat levonva tovább dolgoznak a gyerekek a
további egyre ttibb és szebb sikerért. A tervek szerint idén

megrendezend diákolimpiai fordul t Rtjszkén rendezik
meg, amelyre reméljiik, még t bb falubéli érdekl d lesz
kíváncsi. Eredmények: junior firi +69 kg II' Szakál

Szabolcs, junior firi +69 kg III. Tanács Péter, junior

fi

kg II. Fodor Csaba, serdtil

Bence,

serdtil

fi

-42 kg II.

fií -37 kg III. Kovács

-69

Maka Balázs, serdtil firí +45 kg

II'

serdtil firí +45 kg III. Szekeres Mikl s,
gyermek fií -32 kg II. Pénzes Imre' A feln tt másod
osztály mez nyben -74 kg_ban is elindul (de még junior
koru) Szakál Szabolcs a nagyon j IItr. helyezést érte el. A
versenyz ket Papp R bert edz készítette fel.
Bcjdecs Zaltán,

Felhívás
2000, december 15-én
riiszkei :i Postahivatah l
elvittek egy Ericson GH688-

aS mnbil telefon késziiléket,

mety

z

felailatot

mt

biztons gi

elldt

szeméIy

tulajdona.

Kérjiik a megtaldl t, hogy a
késziiléketszíveskedjék
Fels

sor (balr 1jobbra): Fodor Csaba, Tanács Péter, Szakál Szabolcs, Papp

R

Attila' Pénzes Imre, Maka Ba\ázs,Kovács Bence' Kovács Richiírd, Szekeres

ianu r

bert edz

Mikl

s.

.Kozéps sor: Btjdecs Zoltán,Benák

Als

sor:

postdra leadni!

Kiss Ádám, Gothardt Márk.

3

tT''

t

I

tÜ d uiiz

|1ATele3arok |'olyÍatasu az

|K.du.' Teleházas

]

l. oldalr

t

!)

lT:íiaji?trL','#Íffi'frtriil,lí*#frr}
rz val biztosan

osszefogásával

Nektek kosztjnhet _ tovább

|Ismét eljott az év vége. a karácsony és az rijév, az

A karácsony hagyományosan

novekedett. Ma már

t-innepe,

szlovák és a jugoszláv teleházak, s

ismeretlen fogalom a teleház, kevesen vannak az
országban, akik nem tudnak r la. Egy ifjri teleházas
tinneplés barátom Ligy jellemezte a teleházukat: a falu szíve.

1;y$

gy család vagyunk és sszetartozunk.
z a gondolat jutott aZ eszembe, amikor a nevezetes

az j

év végén koszontom a teleházasok immár

j

2000.

cskán megn

tt

hiszem,
ottant

k vetkez

é

évszázadot és az iij évezredet is a teleház mozga

hazai, eur pai és az eg sz világot átfog , kitelj

Szerintetn

hely szelleme, a genius loci fogott meg. Csodálták

t az

serkentette a látogat kat. Remélem, hogy a

fogák jellemezni' Ez egy olyan korszak lesz, amikor

is

az

informatik
rálépnek
ország tjáraés _ nem feledve a hagyományokat _ belépne
az informatika korába. Öriiltjk, hogy mindezt _ Velel

legkisebb telepi.ilések

saládhoz tartozunk' ha kell, segítiink egymásnak' ijrtiltink belÍ'oldi vendéget vittem a teleházakba, akiket els sorban
nem is az ott foly munka - természetesen az is _ hanem a
a sikereiteknek és igyeksziink a bajaitokban segíteni'

Mert

r

mozgalom biztosan nem sziiletett volna meg' ha nem ládá
a példát, a Ti példátokat, ami azonnali cselek

nem

11skano,1s 1.l"i': \:|. i':[y:T1t 1*:l :
amikor még az egész évben nem találkoz falu szíve, ott vannak azok az' emberek' akik nem vámak a
nem kell abiztatás, teszik a dolgukat,
akiknek
hivata|ra,
hogy
elmondhassák
családtagok is igyekeznek sszej nni,
gymásnak: szeretunk Veletek egyutt lenni, j , hogy egy el tttik csak egy cél, a ktjzcjsség iidve lebeg. Sok kiil- és

|és

_ meg is alapították' Nem

tévednék:a székelyfoldi, abánáÍi, a szatmárl', a bihari,

nem lehetne jellemezni. Azt kijelentheqiik,

a teleházaknak a népszerÍíségeés a tekintélye _ ami csak

Barátaim!

a számvetes ideje.

e

l

eldontotték' mi is szeretnénk ilyen teleházat alapítani, és
tijbb' kevesebb nehézséggel, legttibbsz a lakossá

egytitt

_

megérhettem' Kellemes karácsonyt és bold

rijévet kíván tireg barátotok:

a

teleházak munkatársait' a tenni-akarást, a barátságos és

Kovács G

légkcjrt' a
_segíteni kész

Koszonet
C

(il"il

,*f/

CÁthfr nayy h,
V.t*rr*l )r;r1

A r szkei Karitász
kcjszonetet

'Kr*kvny nmel.
/ra*r, kl,trnl

h,

tyy,ntitra,

lrlr*t.

szervezet nevében, hálás szívvel mondok

az izleÍvezet knek, a vállalkoz knak, a

Bestfoods

Magyarország Rt. Vezet ségének és mindenkinek, aki anyagilag
segíts giinkre volt, hogy

embereknek

a

a gyerekeknek, nagycsaládosoknak és id s

karácsonyát szebbé tehessiik.

gondoz n knek és a Karitász - tagoknak

K

szcjnet a

a csomagok kihordásáért.

Mindannyiuknak sikeres, boldog, békésrijesztend

t kívánok.

BS-né.

A mÍivetidésiházban

Bálás ruha
árusítás

változatlanut mílíktidíka

Felnott és gyermekruhák is!

Fekete.tehér és színes fílmek

Riiszke,Dzsau31.
(bent a hazban)

eliihívása' nagyítása

Nyitvatartás:

mínden méretben!

hétÍo,szerda,szomb

4

tot 'szolgáltatás!

at

:

Szolgáltatási árak:
9x13 fénykép:30Ft/db

9-13
Kedd,csiitiirttik, péntek:
13-15

Negatív el hívása: 300Ft/db

Tel.:06 -3012'577 -406

kaphat k!

Fényképezésheztílmek

Béss
vállalíal
víz- és lígyel6ikírt Írirását
3oo n íg'
tervezéstiil a kulcsátadásíg'
ezen

kíviil!

kískírtfírrást' kírti avítást'

szíírmosást'

kompresszofolást stb.
Biiszke' $zegf i Ü. t5.
Tel.: N7'lsl\ ol-2o9-t9Í-73l
pnuar

i;

j

g*iii

a
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kiil
kiil
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Az

a

házastársi
nvagyon hasznával), azonban a

nvagyon hasznának l trejcittében
val tevékeny kcizrem k dést el kell

témáj hoz)

Az élettársi egytittélés idején szerzett
Vagyon az éIettársak kozos tulajdonába kertil a szerzésben val

számolni

a nem

tulajdonos élettárs
javára. A bír ság az életÍársak szerzési
arányát egységesen áIlapítja meg aZ
élettársi egyiittélésidejére, azaz nem

ktjzremrikodéstik arányában, így az
élettársi kapcsolat fennállása idején
szerzett ingatlan vonatkozásában az

HIREK

li; il:l; li",;l; ll l::lllilll:l,l

delmének (szemben

Az élettársak vagyons zer zése

(Folytatás

$$*

lli: l:ll:l -r l-ri:; rrir lrr' rir:: rrrr::,rr!:,r,-rr!;.ri;

évezted utols testtileti tiléséreaz izgalmakkal és várakozással teli karácsonyvár
A drjntéseke vár el terjesztések és hatiírozatok

december második felében kertilt sor'
meghozatalában

azonban nem

vehet figyelembe

az év vége és az iinnepek krjzeledte...

Az iilés el tti szokásos polgármesteitájékoztat témái kciztil kiemelném, hogy aholmég nem
késztilt el a szennyvízcsatoma k zségiinkben, azoknak az ingatlan tulajdonosoknak
tájékoztat ttartott az rinkormányzat a megtakarítás lehet ségeir l és a kivitelezési tervek l'

Az

tamár a szerz dések megk téséreis sor kenilt.

vizsgálja kiilcjn az egyes krizrisen

id ben lehet ség nyílik ana is,
orvendetes hír az is, hogy az ttjhatfuátkel építésévelegy

tulajdonosként be nem jegyzett élettárs bármikor
felléphet élettársával szemben tulaj-

szerzett vagyontárgyak vonatkozásában, hogy az értékmegszerzéséhez
milyen m don jánit hozzá vala-

hogy Roszke tanyai kcirzetében 20 tanyábaa vezetékes víz bevezetésre kertilhet. A napirendi

donjogának bejegyzése tránt. A

melyik

ingatlan-nyilvántartásba

szerzésben val kcjzrem kcjd s
arányát nemcsak a j vedelmek

rjsszevetése alapján

kell

megá11apí-

tani, hanem értékelni kell az élettársak
egyéb tevékenységét is. Például ha az

élettárs az

elv

árhat ságot meghalad

gondozásban,
mérÍékí

f

részesíti rászorul élettársát, ezt

k

el írásainak m

ztil els ként a kozség helyi építésiszabályozási

dosítási javaslatát

fogadták el a képvisel k. A tervezet a polgiírmesteri hivatalban megtekinthet

.

l.

Az élettársi k z s vagyon megosztása
iránti perben Vagyonmérleget kell
felállítani, tehát meg kell állapítani az
életkriztisség kezdetekor, valamint a

Egyeztetésre keriilt a 2001

megsz nésekor meglév vagyont, és a
kriz s jelleg vagyonszaporulatot kell

homlokzat felrijítási elképzelésénekismertetésére'Terveink szerint 2001. augusztus 20-án

megosztani

ápo1ásban

pontok

k

a

j vedelmi s

.

évi testiileti munkaterv is, amely az eddigiekhez képest jelent sen

az onkormányzatintézménye, a

avatjukmajdfelrégi-

Dr. Arva Gabriella
tigyvéd

llépszrÍmlI s

is.

A

jkult rházlnkat.

{<

Id

trjbblettevékenységként értékelnikell.

m vel désiház és k zségi k nyvtár

2000. évi szakmai munka részletes ismertetése után sor kertilt a 2001-es év programjainak
megtárgyalására, majd a m vel dési ház tárgyi feltételeinek javítását szolgál ktils

egyéb

rtilmények Íisztázása uÍán'

Az élettársi ki.ilonvagyon haszna nem
min stil az éIettársak k zos j ve-

b vtilt. Beszámolt

t és fáradtságot nem kímélve járta kcirtil a testiilet a teleptilési szilárd hulladék díj 2001.

évi megállapításának témáját. Pro és kontra igazán sok vélemény és javaslat hangzott el,
maximálisan szem el tt tarlva a lakosság érdekeit' Minden képvisel megfogalmazta saját
véleményétés javaslatait. Jelen állás szerint a szemétszáIlítási díj a kommunális ad
részeként, évi 6500 Ft sszegben keriil megállapításra 2001. évben. E drjntés szellemében a
kommunális ad belteriileten 5000 Ft_tal emelkedik, így lesz 6500 Ft a fizetend díj.
Ktilteriileten a kommunális ad 1000 Ft-al lesz ttjbb ebben az évben. Reméljtik ezze\ a
megoldással végérvényesen sikertil rendezni a ''szem t-témát'' a krizségben.

Az

jév sajnos a szolgáltatások árainak emelésétis meghozza számunlaa minden évben.
Krizségtinkbenavízdíj-tervezet2001' évre vonatkoz an kb' I2?o-os emelést hozott, amelyet
a testtilet elfogadott. Számoka bontva ez a ktjvetkez ket jelenti:

A

vezetékcs

lakos sági fo

iv

víz tlíja:

gyaszt

esetén : alapdíj 225

mért mennyiség után: 69

Ft+ÁFA/h nap

Ft/ffi+ÁFA.

Nem lakossági fogyaszt estében: alapdíj 250Ft Ft+ÁFA7h nap

vízmérnmért mennyis égután 100 Ft/d+ÁFA.

Kérd i jogosultságuk tgazolására személyre sz

l,

a

személyigazoIvánnyalegytittérvényes,sorszámozottigazolványÍ
kapnak. Munkájukat a helyi iinkormányzat és a Kcizponti
Statisztikai Hivatal szakemberei folyamatosan ellen rzik.

Aszámlálbiztosok minden lakást felkeresnek, így veszik számba
az oÍt lak kat. Az egy lakásban él k egymásr l szolgáltathatnak
adatokat, így az osszeírás idejét lerovidítheti egymás adatainak
pontos ismerete.

A

népszámlálás végrehajtásában résztvey munkatársakat az
adatok védelmére torvény kotelezi, miként torvény írja e| , az
egyedi adatok titkosságát is.
A népszámlálás kérd íveire a váIaszadás _ néhány kérdés
kivételével _ kotelez .
o nkénte s az adatszolgáItatás a nem zeti s é gre' any anye lvre, v all ás ra
és a fogyatékosságra vonatkoz an.

Amennyiben a lakosságnak az tisszeírással kapcsolatos kérdése,

észrevételelenne, forduljanak bizalommal
onkormány zathoz,
Igazgat ságához.

Tel;621 433-611

vagy

a KsH

a

helyi

Csongrád Megyei
6126 Szeged, Jobb fasor 6-10.

A vákuumos szennyvízelvezet rendszer csatomadíja:
lakoss ági fo

gyaszt

esetében : a|apdí1 225

mért vízmennyiség után 99,40

Ft+ÁFA/h nap

Ft/d+ÁFA

(szímlázand szennyvíz mennyiség a mért vízmennyiség 807o-a').
Nem lakossági fogyaszt

:

alapdíj 250 Ft+ÁFA/h nap

mért vízmennyiség után 192
(a számlázand

s

zenny

v

Ft/ffi+ÁM

ízmennyi

A k ltségvetésiszervek

s é

g a mért v izmenny

i

sé

g

1

00

és az egyházak a lakossági fogyaszt

%

ka

tartoznak a csatomadíjat megfizetni. Ez a rendelet 2001.lanuár

-

a)'
érvényes díjszabás alapjrín

els

napján lép hatályba.

Rijszke Kr1zség Önkormányzata az 0ktatási Minisztériummal egyiittm ktjdve 2001. évre
tiszt ndíjpályázatot hirdetett meg, amelynek beadási határideje január 5-e volt. A
kábeltelevízi n olvashat pálryázati felhívásra a po1gármesteri hivatalban lehetettjelentkezni.
A kiírás fels oktatási képzésben részt vev tanul kra vonatkozott.

l

Határozat sziiletett arr is, hogy az nkormányzat és az intézményeinéldolgoz
munkavállal k, ha a pénztigyi lehet ségek ezt megengedik' egyhavi illetményiiket jutalom
formájában kapják meg.'
*

Egyiittmííktjdéstiketel re is kosz

nj tik

I

K
C son

nuor

!

Rrjszke kcizség képvisel testtilete 2001-ben el sztjr február 7-én i.ilésezik az éyente
visszatér k zmeghallgatás alkalmáb l'

zponti Statisztikai Hivatal
grád Me gyei lgazgatilsága

S végiil, de nem utols sorban Boldog' békésrijévet kíván e sorok ír ja a testtilet nevében
falunk minden polgárának a harmadik évezred ktiszobén!
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PAGCTY HIREI
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Óvodánk nevet szeretne vá|toztatni, ehhez kérjtik reagálásukat, hogy a februári falugy lés után a névváltoztatás
folyamatát

- minden értékeIf rum elismerésételnyerve

beindíthassuk' Névváltoztatási indoklásunk a kovetkez

:

Országunkban megszokott, hogy valamennyi intézmény
általános, csupiín a fdldrajzi helység kiiltinbciz ségét jel

mi

1

vodánk is, a r<jszkei Napkriziotthonos Óvoda. Sok-sok évvel ezel ttr hordozzuk
magunkban azt aZ igényt, hogy intézményiink
elnevezésével is jel<ilhessiik a ttjbbi vodát l val el ny s
ktil nbriz ségtinket' Ezen az íton nem vagyunk ríttor k,
nevet viseli, mint a

l

Úicvi Kiisziint o
kiinyvtrÍrb l

mert számos voda birtokol arculatának, programjának,
vagy él hagyományának megfelel , ana utal nevet.
Az t997 ' II. 13-án megjelent kormányrendelet indította el

Intézményiink nevével is k<jvetni szeretnénk j

országszerte a névv á\toztatás folyamatát.

programunk címét.

A mi

Így a Napkoziotthonos Óvoda Rtjszke helyett: Sz zholilas
Pagony ovoda Rijszke nevet szeretnénk felvenni, s

nevel testtilettink is ezid t l barátkozik a lehet séggel, de mivel a névváltoztatás vonzatait mindig is

sz ktjs anyagi kondíci ink gátolták, csak elvben

Ujesztend
Meg fog rijulni!
Boldogsággal,

munkálkodtunk, s kisgyermekneveléstink mesére éptil
vonulatát építgetttik, Milne Micimack ja tobbszcjr is
említésre kertilt a sokszín , érzelemgazdag, elfogadást és

lelki békétsugall
kcirnyezettikb l merített,

Fel fog virulni!

ival, akiket

megrendíthetetlen igazságok

Szívemb l jc1v hálával
Hozok ma tidvrizletet.

iinneplik.

!8ét fényes csillagával
Ekesíti áldásátval,

Vízkereszt

l

els

l,

A

a

emberrel

atnak hozzátlk.

Szeretn m felhívni minden f iskolára, egyetemre
továbbtanulni kíván olvas figyelmét, hogy a
kcinyvtárban megtekinthet a fels oktatási felvételi

felvételi feladatok

vizs gakov etelmények tájékoztat ja.

Néhány sort szeretnékímiaz elkcjvetkez

napjair

l.

id

és

szak jeles

els

ja

névad
Janus, R ma eg}ik
és
legrangosabb istene. Eredetileg a f rum mélyedését
átsze\ p atakokon v al átkelé s biztonságár a v igy ázolt,
majd a városba val bemenetnek, a városkapuknak a
védelmez jévévált. A Janus név és az ianla, ,,ajt ,

Január

sz

egy t b 1 ered, eredeti szerepk rének
áltálánosÍtásával lett istene minden kezdetnek, így az
,,év kapujának'' is.

kapu''

Ujév:
A január 1-

R

i

vkezdés szokását

a

a tavaszt

vtrágával,

Eltesse soká e n pet,
Adjon boldog, szép ríj évet!

l

Abrahám Gytingyi

A víz megszentelésének,azaz a
megkeresztelésének szertartásáb l ered a magyaÍ

h napban nagyon sok

, és a

Ki

k

szenteltek.

ktinyvtárba, egyre t bben rendszeresen is

tájékoztat

Újévi ktiszont

megkeresztelésér és
csodatételér val
megemlékezés keriilt el térbe.
r mai egyház
szertartásai szerint ezen a napon vizet és tcimj nt

ismerkedhettem meg
teleptilésen. Szeretette1,
kedveséggel fogadtak, és ezÍ eníton is koszrin m.
ortjmmel látom, hogy szívesen és orcjmmel j nnek be

r maiakt

l tirokrjlttik.

mában Janus tiszteletére kicsapongással tinnepelték

e napot, és az emberek rijévre minden j t kívántak
egymásnak,Saj kívánságokatajándékokkal
viszonozták. A r mai íjéva Julius Ceaser - féle

voda vezet sége

Az ríjévnek beálltávaI

a

Ezriton szeretnék nagyon boldog Új Esztend t kívánni
minden kedves olvas nak!

g

Az

és tudást jelent tények

yízkereszÍ elnevezés, A víz és a t mjén szenteléséb l
ki a házszentelés. A plébános ezen a napon
kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a házat,
számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt.
Február h nap latin neve Februarius.

alakult

ell áto

vodába véleménytiket.

által I58z- ben megreformáltnaptár tette általánossá,

-

Februdr 2. - Gyertyaszentel
A katolikusok számára Gyertyaszentel Boldogasszony
napja' egyben Mária megtisztulásának tinnepe. A
gyermek Jézus bemutatását a
keresztények
templomban is e napon tinneplik. Krizismert hiedelem
szerint, ha a medve gyertyaszentel kor megláija az
ámyékát, elny lik a t l, de ha nem, korai tavaszra

a

ismert

Segítségiiketel re is ktisztinjiik!

A keleti egyház e napon Krisztus sztiletését linnepelte,
nyugaton
napkeleti b lcsekr
Jézus

Kedves Riiszkeiek!

a

az

Ianudr 2. - Jézus Szent Neve
Jézus névnapja. Más liturgikus hagyomány jév els
vasárnapjára teszi, a reformátusok j
napján
Janudr 6.

Szerencsében,
Reménységben
Boldogan éljetek!
Holnap reggel
Ú;utt teoririet
J ta ébredjetekl

4

Kérjtik, juttassák el

befogadást, biztonságot,
pagonylak

l

hivatalos formában is megjeleníteni és használni.

megfogalmazott lehet ség maradt. Amikor aprogramunkon

v

Úiuta'iut--

elmrilt

Ezért neveztik programunkat ,,Ovodai élet

naptáneform után keriilt január I- re. Az egyház végtil
elfogadtajanuár |-jétaz év kezd napjaként, de el bb
keresztény tinneppé, Jézus ktjrtilmetélésénektinnepévé
tette. A január elsejei évkezdetet XIII. Gergely pápa

,Bljrivend

Az

átéIése formál'

a Százholdas pagonyban''-nak.

nyvtáros

ondolotok egy
lefÍirészeltÍeny Íorol
Elmrilt a karácsony,

a

feny fákon kialudtak

a

gyertyák, csak egy-két szaloncukor árválkodik a fán,
és a díszek' amit gondos kezek dobozba raknak, hogy

a

számíthatunk.

várják
ktjvetkez karácsonyt. Mindannyian
igyekezttink rjrrjmet szerezni, és ez legtcibbtinknek
sikertilt is. Az tinneplés meghitt pillanataiban, ki így,
ki rÍgy, elmondta gyermekeinek, családjának, hogy a

Farsang:,

szép díszes fát, és aIá az ajándékot a Kis Jézus hozta,

Vízkereszt napJátl (anuár 6.) hríshagy keddig tart

l

szak. A farsang sz el fordulása a XIV. századb
ismert, városi eredetre lutal, Az egyház az adventben és
a nagybojtben t1lalmazta a házasodást, a farsang lett a

id

lakodalmak egyik kedvelt id szaka. Illett is ekkor
megházasodni a korban lév nek, és mivel gyakan
kurta volt a farsang, még igyekeznie is kellett. A

farsang egész idejét ritkán szokták végigmulatni, csak a

akinek rnost tinnepelttik a 2000' sztiletésnapját.
Mások így mondták: Apu, anyu vásárolta a fát, és
díszítette sok-sok szeretettel, ezze| szeÍezvo

meglepetést és tjrtjmet gyermekeiknek.
Sajnos nem mindeni.itt így trirt nt.

A szeretet iinnepén valakinek el kellett hallgatnia
igazságot

a

családja el

az

tt: ',Gyermekeim! Úgy

nézzeÍekene afÍna,hogy azlsten háza mell l loptam.
alaÍt Ief részeltem a szép eziistfeny
tetejét, amit hosszti éveken át, sok munkával,

végénhárom napot, a ,,farsang farkát" iinnepelték meg.
Az el késziilet már k vércstittirtcikcin megkezd dott'

Az éj leple

nap volt ez. Szombaton
Sonka' kocsonya, tésztaf
választották meg a farsangbír t és segít it, vagyis az
iinnepség rendez
Farsangvasárnap egy ttal
,,v vasárnap'' iS, mert az j pít egész nap a leány
apjának a vendége. Estefelé azlltán kezd dott a tánc'
Hrishagy kedden, a bolondok napján ÍeÍzijtt azÍán a
mulatság és a lakomázás'

fáradsággal, rjnzetlen emberek nevelgettek Rrjszkén'

z

it'

hogy a kis falu képe, templomunk komyéke minél
szebb legyen. Líijíltok,én megszereztem ezt a szép
fát a családomnakl''

Bízzunkabban, hogy mindez titokban maradt

a család

el tt, amely hozzánk hasonl an mélyen elítélia
szomoní példát.

pnaor

Hírek és gondo,látok a plébániából
KERESZTELES:
Kerek László

A 2000. esztendőben 33 keresztelés, 63 bérmálkozó, 16
házasságkötés, 54 temetés volt a röszkei plébánián.

január közepén kezdődő házszentelések alkalmával

Köszönöm,

hogy

Ketek László és Paplógó Erika kisfia

önkéntesen, kérés né1kül adott szíves hozzájárulásukat'
Köszöncim,

2000. augusztus 26.

hogy

a

kedves Röszkelek hittik megvallásában,

és segítőkészségükbentevékeny

a

temetó szépítéseáldozatkész emberek

segítségévelés munkájával megkezdődhetett, és
megalakulhatott a Temetőt Szépítók Baráti Köre.

Berta Martin

osszefogásukban

Berta János és Kovács Evelin kisfia

közösséget alkottak.

1995. július 16.

vasámapjaink, ünnepeink: a húsvéti feltámadás utcai
körmenete, a bérmálás nagy fesztiválja, az idősek

Tanács Dávid

ünneplése, az elsőáldozás

Tanács Attila és Polyák Annamária kisfia

és a gyerekek ezt követő zarándoklata, a karácsonyi

Köszönöm,

2000. október 30'

rögtönzött

hogy a Művelódési Ház egyre szebb, igényesebb és

33 gyerekének családi ünnepe

hittanos ünnep

a

betlehemi esemónyekről és a

vasámapján. 31-én a 9 órás szentmisén. Az óvodások
karácsonya egyre kedvesebbé és felejthetetlenné válik.
Köszönöm.

Hódi Istvánné 78 éves Szé1l Erzsébet
2000. november 29.

Savanya Rozália 83 éves, Abrahám György özvegye

t

széppé

jubileumi hálaadás sok_sok mindenért az év utolsó

HALOTTAINK:
t

E'z által lettek

2000. december 5.

hogy annyi áldozatkész ember hozzájárulásával a
jubileumi év emlékérefel tudtuk újítania község
plébánia épületének belsejét' a templom sokat használt
sekrestyéjét.ahol a téli hidegben minden este íűtött

Köszönöm.
hogy az iskolában nyugodt légkörben tar1hatták meg a
hitoktatók a keresztény tanítást, amihez a tantestiilettől
is annyi jólesó támogatásban vo1t részünk.

kulturáltabb művelődési és szórakozási
rendezvényekkel emeli fiataljaink igényeit, az
EgészségvédóKlub lehetőséget nyújt a felnőttek
találkozására. az élet ésszerűbb védelméretanulsásos
előadásaival.

Köszönöm.

hogy van mit megköszönni

az Önkormán11alnak

a

község érdekében tett törekvéseiért.

helyiségben tarthatjuk a szentmisét.

Ábrahám Szilveszter 56 éves, Süveg irén férje

Ü

Köszönöm,

hogy kora tavasszal

2000, december 13.

tartószerkezettel
2000. december 17

Az uiondéIrozúsöröme
Kedves kötelezettségemnek teszek eleget,
amikor beszámolok Önöknek a kcinyv_

toÍony keresztjét új
rögzíthettük, majd utána az egész

mondtak még egyszer köszönetet

a

köszcinetet

fogant meg szívünkben az érzés:jobb adni.

és Magyari László

polgármester únal

elöljátói

mint kapni!
Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak könyvadományokért és azért a
segítségért,amit

a szervezó és kivitelező

magunk is meglepődtünk a kcinyvek tetemes

munkában kaptam' Az új évezred küszöbén

mennyiségén. Megérkezésünkkor a végvári

kívánok Önöknek örömcikben

iskolás gyerekek ós felnőttek segítségével
pakoltunk ki. Ekkot derült ki legnagyobb

boldog új évet.

örömünkre,

plébános

falu

gyűjtési akciónk sikeréről. Szeretném
megosztani az olvasókkal azt az örömöt,

indulás után utastiírsaimmal, Íeleségemmel

Kartal József

- könyuek Uégvurnuk

Röszke község ajándékáért' Az
éjszakába nyúló búcsúzás után, a szakadó
havas esőben robogó jó meleg autóban

és hálát, amit Végváron
tapasztaltunk, amikor megérkeztünk az
ajándék könyvekkel' A sietős bepakolás és

Kísérjemindenkinek törekvéseit Isten áldása.
lgy kíváno| boldog új esztendót.

tomyot ismét befestettük. 2001-ben a templom külső
világítására tesszük Íélrea híveink adományait, és a

Nagy Ferenc 8l érel. Hodi llona özvegye

f

a

gazdag,

Horváth Béla

hogy 1110 db könyvet sikerült

átvinni és átadni Czudar Juliannának.
testvértelepülésünk kedves könyvtárosának.

A

délutáni kis ünnepségen

a
'-------::^-

meghatódr

I'fi

L

SZP

.

I

,t

Falusi Suttogó

Röszke Község Képviselő-testületének
lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Megjelenik havonta 1 300 példányban

Kiadó címe:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

Telefon: (62)513-031
Felelős kiadó: Magy ari Lászlő
Főszerkesztő: György József

Készült a Nyomdamester 2000 Kft.
gondozásában
Szeged, Moszkvai krt. 19.
Telefon: (62.)445-080
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LabdarÚgűs

ismét egy fájó döntetlen idehaza a Mindszent el1en (1:1).

Az

mindegyiket elvesztettük, igaz, taliín két mérkőZésen tudtunk

az addig igen jól szereplő Sándorfalva utánpótlás neve1ése terén, sajnos még tippem sincs a
A zárszó azonban megint nem megoldásra. Egyedüli vigasz ebben a korosztályban, hogy a
jobb
tanyázó Balástya nagy Tisza Voliínba igazolt négy tehetséges röszkei labdarúgó,
hisz
a
mögöttünk
is lehetne. Az ószi sikerült,
nagyobb odafigyeléssel lényegesen
bajnokságot csapatunk három vereséggel kezdte, ami bizony meglepetésre győzni tudott Röszkén, így nem sikerült Módra Tibor, Papdi Csaba, Papdi Szabolcs és Vecsemyés
netn szokott 1endületet adni egy csapatnak sem. A negyedik csapatunknak előbb lépni a tabellán. Elég szoros a bajnokság, Tamás maximálisan megállják helyüket. Nagyban
fordulóban szereztük első győzelmünkeÍ,hazai páIyÍn a Íő|egaközépmezőny'hiszhaaMórahalom,aMindszentés hozzájárultak, hogy a területi bajnokságban szerepló

őszi szezon. Felnőtt csapatunk a 11. helyen zárta a

bravúrgyőzelme,

bajnokságot, ami elfogadható, de kicsit több szerencsével, e1len, ismét idegenben.

le saját pá1yán, a mieink meg szinte jól szerepló csapatból két játékosunk kiöregedett. Vince Tibor1góljávaljárulthozzáaskerhez'EzentúlmégPapdi
csapattársuk, Tanács Attila lakodalmából mentek a János az első csapatba beépült, Papdi Krisztirín ,,pihen"' Csaba a korosztályos válogatottba is kapott meghívót, s

bajnokot győzték

a

betegsége végett kivált csapatunkból, s bizony eZ nagyon kétszer is, s úgy néz ki, abba is hagyja a labdanigást. A múlt is lesz.
érződiőtt a későbbi teljesítményünkön. Utána egy már bajnokságban a góljairrk zijméÍsz'erz.ő Masvar Csaba és

KézíIabda

hitt mérkózést adott döntetlenre csapatunk Módra Gábor szintén ,pihenőre'' váltottak. r-upuront, nrgu

megnyertnek

futotta' majd a favorit Kiszombor otthonában egy ötösbe nem tudták pótolni, ennek ellenére minden mérkőzéstugyan begyűjtöttek két vereséget, ezzel kissé izgalmasabbá
futott bele csapatunk. Ezen a mérkőzésen pedig jól játszott rendben lejátszottunk, csúfos vereségek nem értéktéve a bajnokságot, de a rivális JGYTF csapatát legyőzve
csapatunk, de Zomboron kiderült, itt még a szerencse és a csapatunkat. Leggyengébben seÍdülő csapatunk szerepelt. Itt ismét az első helyen zárták
játékvezető is ellenünk dolgozntt. Egy kötelező győzelem mindössze 13 lgazoltjátékosunk van, közülük is csak 5-6
következett az utolsó helyezett Újszentiván otthonában , majd az, a|el az edzéseket is látogatja. A nyolc bajnoki mérkőzésből

fó

E havi rejtvényünk megfejtése a már több mint másfél éve a községiinkben működő

Telehiíz szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Megfejtéseiket 2001. január 2ó'ig adhatják le a
Te|eházban.

Előző havi rejtvényünk megfejtése: Knon gulyásleves. A beérkezett 16 megfejtésből 12
volt helyes. A nyertesek: Vidács Károlyné, Röszke Budai u. 1., Dobos Sándomé, Röszke
Szabadság u. 2., Ördög-Derák Károlyné Röszke, Május I' u' 22. Gratu1álunk!
1

8.

település. ]9'Zenei hangok. 81' Távirati sőt. 83. Nyíregyházríhoz csatolt település. 85.
Fűtőanyag. 87. Kecskeméti sportegyesület. 89. Régi cégtáblríkon olvasható. 92. Török
autójel. 94' Lengyel pénz röviden.

23. .... és Mélisande. 25.

eiódje. 38. orosz igen. 44. Trópusi eleségnövény.
46. Halogatás. 4'7.Ezen a helyen. 48. Angol nem.
5 1.

Angol hríló. 52. Sok

A rejtvényt készítette: Erdész István

istennője. l9.Legyőzottnépiesen. 20.

A viszály görög

Masírozik, 26. Á|tató. 28. KetÍőz' 30. Nem megy
tovább. 31. Növendék ökör. 33. Román város
Bukarest közelében. 35. Alattomos. 36' Az ELo

49. Nagy csend.

Papdi László

volt. 60. Mértani test' 63. Sajtfeleség. 65. Német férfinév. 67. Vidámság. 69. Község
Kőszeg kömyékén. 71. ....., mi az,vagy (lgy? (Arany János), 73. .... enda (papi öltözék).
74. .... Jenő (újságíró). 76. Az ilyen föld katasztrófát jelent. 77. Szlová'lrlai magyar

Nyereményeiket a Teleházban vehetik át.

Lákép.21, Spanyol bika.

őszt.

50' Átír egynemű betíi.52. Sáfrány is lehet belőle! 53. Hajósok réme.54, Ápohi kezd!
55. Ehhez hasonló (keverve). 57. Hátlafelé garázsba vitte kocsiját. 59. Római pénzecske

Reilvénvkedvelők rovolo

Vízszintes: 1. Megfejfundő sor.

u

ií1lat testét

I

4

2

5

6

7

8

10

9

2l

27

26

l3

t4

15

16

25

24

23

22

t2

20

t9

t8

11

29

28

30

borítja. 53. Zalaí település. 54. Epítési munka. 56.
Dél-európai félsziget őslakója. 58. Szent röv. 59.

34

31

35

Nem hiteles. 60. Kálium és nitrogén. 61. Régi
címzésrövidítés.62.Szűk. 64. Teher. 65. Bánatos.
66. Földönkívüli. 68. Skandínáv férfinév.70.

36

Tantál. 71.

43

Női ruha

vállrésze lehel"l2.

38

40

39

45

44

Gyomnövény. 75. Település legrégibb része. 78.
Francia főrend. 80' .... Lajos, történész.82.Közép'

5l

olasz város. 84. Törtrész. 86. Jó barátok (zsargon).
je|zője, 93. Rosszindulatú. 95' Lantín és nitrogén.

s7

96. Növénynemzetség.

Függóleges: 1. Megfejtendő sor. 2. Parány.
E1számo1va (költség). 4. Libanon autójele. 5.

3,

MEP

6' Déli étkezés. 7. Folyó Afrikában. 8. Rakodóhely.
9. Békésnői név. 10. Menetközbeni

ütés a sakkban,

röv. 11. Angol sonka. 12. NM. 13. Rolling S.....
(rock csapat volt). 14. Idős, jól szituált fórfi. 15.
Ördög. 16. Gei1' 17. Római tartomány neve vo1t a
mai Észak-olaszországban. 22. Világhíní színes

61

66

bőrű futónő. 24, He|ység Zalaegerszeg mellett. 27.

86

Bevonó fém. 29' MÍaos' 32' HozzÍkűszó. 34.
Italfonás lehet. 37. Cluny zenekedve1ő apátjavolt.

9l

39. Lassan haladó. 41. Katonai felszerelés. 44.

és eszme

is lehet ilyen. 45. Morva város

Ut

neve

fonetikusan. 46. Fogászat' 49. Norvégia sportjele.
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