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A Roszkei

Gazdak Regionális

Besznrzn, Szolgíltat és ErtékesíSzovetkezete páLyázatot hirdet
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munkakor betcjltésére, els sorban viíll alkozni formábarr.
Feltételek:
fels fokÍr vagy kozépfokÍrszakiranyír végzettség
5 éves szakmai gyakorlat

P álilyár'atltoz csatolni kell:
erkolcsi bizonyíwÍny
szakmai onéletrajz
P áilyázat beadási határideje:
1998. február 11.
P

á|yázat beadási helye:

Bende Szilveszter
igazgat ság elnoke
Roszke, Tisza sor 12.

Tel:273-412

A pályázati anyag
ugyanott átvehet .

Yízdíjakés csatornadíjak, melyek 1998. január
egységesen
Alapdí i vízbekotéseként
éseként egvségesen
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1-3 napi alapfogyasztás
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Lakossági

K ztileti

z24 Ft/h
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aJapjén fizetend díj; s vo-oS csokkenés)

t.

49,?3 Ft

(I7,5 vo-kal kevesebb, mint az 1997. évi)

70,5 Ft

(L7 vo-ka| kevesebb, mint az 1997. évi)

67,2 Rt/m3

Btlh

t érrényesek

mért víz után fizetend

(a mért víz 80 vo-t' 0. díj; 4 %o<s csokkenés a mírlt évihez képest)
(a befolyt

l-t

137,76

Ft

kíviil méZeskalácsot' látszik, van igény az ilyen akciókra - kö'
csuhéj babát és szalmadíszt készítettek szönet érte a művelődési Í]á!z vezelbjéaz ügyes kezek sza.kemberek irényítÁsá- nek, aki fáradtságot nem kímélve
val, akik Szegedről az Nkotőházbó| kér- me8teÍemtette a lehetőség et
tiiuk fel eIIe a feladatra, ezért a
Januárban ( a szilveszteri mulaÍsá8ot
foglalkozás nem volt ingyenes.
követően) újm indült az életiink. E"nnek
A karácsonyi i-innepsegél a hagyomá. köszönhetően csütörtök estéÚlént ismét
nyoknak megfelelően a kulturotthonban
talrílkozna]< a röszkei sakkbarátok egyrendezte meg az iskola. Az itt bemutatott másseú.
két Iemek jeleüet, a nagycsaládosok kaEgy rnásik társasjátéknak, a
rácsonylán volt újra látható' (amit a ká_
SCRAB BLE-nak ("játék a betíikkel")
beltévémár le is vetitett.). A müsor a szeretnék reklámot csinálni és egyben
heföi úncoktatásra járó gyerekek impo. Yersenyt hirdetni a kedvelői körében feb
zríns produkciójával vette kezdetét. A ruáI l4én 15 óráIa a nűvelődési házba.
lárvalyos és mozgalmas bemutatót népi- Az elscj röszkei Scrabble bajnokságra
es elemek díszítették,kezdve a szereplők
februfu 2-ig lehet az újságbarr taliílható
betlehemes öIÍózékétol a L4nc alapjául
nevezési szelvérnyel jelentkezni. A fődíj
szol8á1ó Zelei betéteki8. A sok kiilönbö
egy 2000 Ft-os Yásá.rlási utalváDy, mea papírhajtog atáson

Mozgalmas hónap volt a december,
em csoda' hiszen a karácsony fényei
mindannyiuDkat lázba hozu,k.

Ez a úhÍnyhét a gyermekkönywnapok megrendezésének ideje is. A felső-

sök a dinoszauruszok

v

ilág

áv

al

ismerkedtek Szónoky Miklós (a JATE
tanáfa) tolmácsolásában. Napjainkban
oly sokat hallhatunk erről a témáIól,

mégis nagy érdeklődéssel figyelt a gyereksereg. Diaképek röpítettek vissza a
régmúltba, az ismeretlenbe, hogy eredeti
környezetiikben ve8yük szemü8yle ezeket a tojással szaporodott, lenínt lényeket Még igazi megköviilt dínó ganéjt is

látnmk' ami leginkÁbb egy ásÉgolyóhoz hasonlítható, és amely méretből a
"[uIajdonos" nagyságára' áplálkozási
szokásaira is tudaak következtetni a kutrtók'
Igaz'ín kalandos

ző korú "ÍÍncos" fegye.lmezetten szelepelt a színpadon, sőt olykol a közönség
sorai közl Műsonrk a csillagok fényét
idézö levonulással záIul l. amikor is minden szereplő egy-egy é8ő gyertyát taÍtott
a kezében miközben a na8ytereÍnÍe teljes
sötétsé8 borult'

EZl követően a polgármester ur és a
néhány jelenlévő képviselő átadta a

út ': világköriili nép- megjelent nagycsaládosokaak az önkorzelei ltazásra hívta egy csongrádi ze- mányzat és a Karitász ajándékcsomagjanész páros az alsósokat. A sokféle it, rnelyekben Tartós é1elmiszereket,
han8szert a végénki ís próbáhatták a édességet és gyümölcsöt kaptak a megkicsinyek.

Szintén az iskolások kedvére rendez-

tiik meg az advent Végi alkotóházat' ahol

i

KARITASZ

:
i

"Nem fogyatkoák' akj mindig ad,
Ma8á1 kifoszva, e8yre gazdagabb'''

ajfu\dékozoL'ta.k' Mlásnap ingyenes bálás
rUIa akcióra ViáÍtuk őket. A felkínat ruhanemúk s7inle teljesen eltogytak. Úg1

lyet a Falusi sutÍo8ó slerkeszldse8e

aj,ánl fel a győztesnek' Gyakorolni meg
van idő ós lehetőség, hisz a művelődési

házban ílye[ tfusasjáték és csütöÍtök esténként 17 órától a sakkozók társasrágában bárki játsáat is vele.

Egy vállalkozó szellemű oktató ba-

lett, dzsesszbalett és aelobic fo8lalkozások megtaú4sát vállalná csoportonként

minimum 10 fó esetén havi 800 Fífő díjért.

Felmerülő kérdéseikrebővebben a

2'73-366-os telefoaon kapnak válaszl

LION

orülnénk' ha az ílj esztendőben még érdekesebb'
Színesebb lenne a Suttogó, ezért szívesen fogad.iuk
írásaikat, észrevételeiket!

l

l{álás szíwel mondulk köszöneltet mindazokqak, akik bármilyen
iadománnyal se8ítettek az idősek,

inagycsaládosok és gyermekek kaníi csonyi meg ajándékozásában.

t_...,...
I

:l(ulon KoszonJuK

a:

lCPc Magyarorság Rt. és
TermelőszöveÍke:azetKossuth
,,..
vezerosegeneK,
l

,

iEuro Chicken Kft.,
iZebra M arket,
lKakas Bt.,
L aci Zdt6n vállalkozó'
:N. N. Compania Bt,,
lLedenják Kft.,
Tóth KIára üzletg
Premier íizlet vezetőinek
:

btíkezű adományaikat.

,Szerk-

Az AsÍzfukaÍnala Röszke- és térségeMezneu'dasáPi Bizottság

nEvében értesítem a térségminden terílelőjét,"hogy:
a kukodca vetőmag igényeít leadhatja a gazdapgyzói irodában,
telefonon is.

Mas hibriruDnruDnoeKet kisá1iíttat!!.
KrszallltullruK. Miís
Te1'
Iel : Zl3-3/ó.
213-328. A szePeol
szegedi hibrideket
dekről csak tájékoztauíítadunk. Egy Zsiík = 70.000 mag = 2I(hIa. Dalabzsák nem igényelh€tő.
feliratott mennyjséget köteles átvetPlzfjtÍll az átYételkoÍ ke1l.
'A. : 3.842 - 1.84{):- F(hsák a hibrjd tíni, melwrjl szímlát kap. Ar
pusától és osztályától'függóen. Az iíf az AFA{ is mrtalmazza.
Összeíriísihatiíridó: 198. ianuzír 21. (hibrid neve, szíma,
zsák/db, igény1ő neve és címe). Viírható átvéte1 ideje: január 30.
(Pentek)
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-

Gazdafórumokat rendezifurk a helvi Müv. házakban
Röszkén: 1998. 0l. Z7. (kedd) 9: 12 óra
Szenunihályon: 1998.0l.27. (kedd) l3-16 óra
Gyálaréten: 1998.01' 26' (hétrő\ 14-16&a

:

Nagy Emő

mg. biz' elnök

"Sok van, ami csoddlatos,
de az embernél nincs csoúilatosabb."

EMBEREK, BGYMÁsÉnr vecyUNK!
Nincs szomorúbb, mint ha aZ idős ember mó8ött a magány teszi be mindennap
aZ ajtóL MegszÍínt a szomszédolás, ide8erné viáltak aZ emberek egymrás számrára.

Még jó, ha a köszönésig eljutnak. szinte a sivárságig sziirkiil az elmagiáayosodott
emberek élete, ha nincs a faluban találkozási lehetőség, idósek klubJa. Jó, hogy
Röszkén kettő is van. Vagy nem jó, hogy kettő van? A két időpont' a viálasztható
két lehetősé8 nem rossz' ha aruryian vannak, hogy két csoporta kellett oszlaniuk,
De mindig örömmel találkozzanak egJanással. Irgyen köZös plogramjuk is. válasszanak NEVET köztisségük számára' de ne ötletszenÍeu, hanem együtt megbeszélve' A klubélet lényege a kötetlen e8yüttlét, hogy mindenki j6l érezze magát a
nrásik társasrágába:r. orülhessen, hogy TARTOZK vAlÁHovA.

A magany sebe még fájdalmasabb, ha van gyermek, él valahol családtag, de níncs
már sziiksége megöÍegedett sziileire. Sokszor ezt a hiiányt kell pótolni, hogy érezze'.

Yalakit még érdekel a sorsa. A maguakra maradt embelek látogatása a beszélgetés
örömét is nyújtja' arni van olyan fontos, mint a takarítás és a gyógyszerrel, élelemmel való ellátásut.

A helyi KARITÁSZ sem akar megelégedni a karácsonyi ajiíndékozással' ami nem
is az ő érdeme, hanem azé a sok nemesen érzó emberé, \állalatvezeÍőé, akik
meglepó adakozásukkal tették lehetőyé az idei örömszerzést. A Kadrász tagjai
a begÉjtés'a csomagolás és a széthord.ás fáÍadalmát adták hoZZá. FáÍasztó munká_
jú mö8ött me8bújó sok apró mosol)rú tette sziámuk-ra is ünnepélyessé a szeretet
szívmeleg ítő szolgálatát

Még előtte rál1 a Karitász igazi feladat'ínak, az é*bzílátogatásoknak Ehhez
olyan munkat4Íasakat vrár, akik IDEJUKBOL is képesek adni. ok lesznek a gyako.i
kopostatók, aZ ajtót nyitó láto8atók' akik NEM SIETNEK. Erre a félénkkérdésre:
''van még számomra.egy kis ideje?'' ezt a boldogító választ fudják adrri: "Varr!
Nyugodtan meséljen!" Es a búcsúzáskor aZ "Istetr Vele'' után még ezt a reménykeltő
néhány szót is kimondják: '' NeÍnsokára megint jövt'k| '' "várom. Isten i4ldja"
Es rneglágyrí majd sokú szíve. Nem fo8adjuk el' amit fi.iliiokbe súgnak: ''Ugyan,
hadd! Nem a te dol8od. Majd az állam elintézi. Elég neked a magad baja. Ne akard
megvá-ttani a vilá8ol Mit t€het-e8y ember? Csepp a tengerben." Hallgass a szívedre:
"A ten8er is cseppekből árl!" tib hidd el: ''Általad is szebb lehet a ülág!''
Persze, hogy e8y ember nem sokat eoyhít annyi szegényes' a sok hajléktalaa és
elha8) ott öÍe8en. a remétryteleosé8-sZomoni áldo7arain' De ha leone egyeüen család,
vagy legalabb egy ember, akin EN segÍtek' lalakim, akit CSALADTAGNAK
tekintek, akiÍe rányitom az ajtót' aki számíthat rám, me8viásiárolhatnám embersége
mel De ha egyetlen egy sincs' akinek kinyitom a szívemet, a lakiásomat meg a
pélzt1tcfunal. észre sem veszem, hogy embertelenné \áltam.
Kartal József

KBRBSZTELTEK:
Ábrahám Renáta Katalin

Áuralrám zsuzsanna kislánya
1997.

jnlius

12.

Tóth LászIó Dénes
Tóth László és

Ács Sánta Frzsébet kisfia
1997. má1ls

27 '

Bálint Máté Péter

Biálint Istváa és
Farkas Frzsébet kisfia
1997. november 18.

HALOTTAK:
Id. Márki Imre 69 éves
+

1997

. r.ovember

27

.

Ábrahám GézL 65 éYes
+

1997. november 28.

Takács Gyula 92 éves
+

1997. december 5.

Tombácz JÓzsefné 62 éves
Szekeres JtÍianna
+1997. december 9.

virgoncz Józsefné 75 éves
Vőneki Ilona

+1997. december 15.

Id. Rácz Istrán ó9 éves
+

1997. december 15.

Ács Sánta szilveszter 74 éves
+1997. clecernber 22.

Mi köszönjük!
Áz alsó tagozatos osztólyok tanulói kedves betlehemes jdtékban uere-

peltek karócsony kor a tenplomban.

A gyerekek örömmel vettek rés?t benne' mi szüIők pediq nagyon v'eretijnk
gyönyörkÓdni a gy er makeinkb en.
Amikor a téli uünidő utrin meqkpzdődött a tanítós' levelet koptunk,
amelyben a plébónos úr és a hitoktaíók lrleqköa,öÍiik segítségünket, réuvél elünket, p éldanut atdsu nkat'
Egée,en zavarba ejtett a levéI.
Ugy gondolor4 köa'önettel mi tartozunh hiszen a rendelkezésükre ó ó

kvés időt

t_

éS lehetőséqet kihasznólva.,

b

eteg

séget, Íór adt sóqot

f

gy

e

Úpd

le mb e

megrryflt a szeged,
Török u. 9/B alatti'
8 éve,femáló

sem véve készítettéklel gyermekeinket az ünnepre' Á2 o lelksedésük
volt példb 7yereknek és szülőnek

TEMETKEZÉSI IRoDA

egyanint.
Mi tattozunk köszönettel nemcsak
ezért a kedves karócsonyi estéért,hanem azért a szeretetért és türelemért
is, amellyel egész evben körijlveszik

gy er

Telts körű

iúgytntézés.

Te]':321-424

mekeinket.

Szíllítiísiügye1et:

Ehhez az dldozatos munkójukhoz

oG3G433-645

kívdnok szüIőtdrsaim nevében is erőt
és nagyon jÓ egészséget.
Tisztelettel:

Iaki Iudi

J

Késxéggelállok
rendelkgzÁiikre!
Tanácsné Kispéter Piroska

Boldog Uj Evet
kívánunk minden
kedves olvasónak!
az óvod,a apraja-nagy.ja

A6

éves Szögi Csaba rajza

Adjon Isten Jti,vet, jit,
Tele pincét, kamarót'
Sok órómet a hózban,
Boldog sd.g ot a c salddb an.
(népköltés)

MITOL FEJLODIK ES HOGYAI{ TANUL A
KISGYEREK?
Először is tjszlázalk' hogy milyen a fejlett gyerrnek. Erős?
Pirospozsgas? Testiles feíett? A-1talábal ezt a fo8almat inkább
a tudással, az ismeletek mennyiségévelkapcsoljuk össze. A
fejlettség me8halfuozásíhoz biológiai, értelmi és személyiség'
beli jellemzőket válaszfunk, hiszen a test, az értelem és a lélek
nem hatiíIolható el élesen egymástól.

Milyen a fejlett óvodás?

íe8yelmezett'mozgékony?

csendes
kíviíncsi
nagy

-

locsi-fecsi?

képes szeÍúélni.A dol8ok olyanok, anilyenÍlek ő, a gyermek
látja őkel Felnőtt szemmel nézve ez a gondolkodás furcsa,
hibás' Azonban nem szabad ezt dilekt módon. kívüről befo-

lyásolni, melt a gyermek saját cselekvéseit, tapasz-

talatszerzései révénspontán éréssegítségévelönmaga végzi el
a '':avítÍ\I" .Enaek a javításnak a le8na8yszenibb "műhelye"
a JATEK' mely szabad cselekvések solozala. Nem aZ eled

mény, a végterméka fontos, haÍIem a folyamat' melyben a

gyerrrrek összemossa a valósiágost és elképzelhetőt, és könynyedén közlekedik egyikből a masikba.

Mit tanul a gyermek játszás közben? EgyÉszt ismerkedik
küvilággal'
mintegy birtokba veszi kömyezetét, máslészt
a
belső tecbniká*at, lelki míiködéseket dolgoz ki, ölmagát is
Megbatározható e az óvodások fejletlsé8e á] ralában?
lanu.lja. Kisgyermekkorbal a játék és a tarrulás nem kiilönítFeltételezhetőeD mindeokinek Van e8y ideais fejlettség-ké- hetők el e8ymástól, mert a gyermek ú8y ta í' hogy játszik.
pe a gyermekekről. Vajon megvalósulhat-e eZ a valóságbarr?
A tanuliás utánzással, kipróbáással' kitalálással töíénik' P1':
Mi a fejlődés? Egyrészről merrnyiségi növekedés: minél amikor várat, tomyot épít,és az esedeg összedől magától, akkor kiilönböző "statikai" me8oldásokra jön rá' Amikor a batöbbet fud Yalaki, minél több követelménynek tud eleget tenni,
hallgató?

kicsi?

alniál fejlettebbnek mondható. Másrészt a fe!ődést, miDt érést
úgy is értelmezhetjiik, orint egy tökéletlen állapotból e8y érett'
tökétetes iállapotba való átrrrenet folyamaÉt' A fejlődés min'
denképpen vala.milyen értéknövekedést jelent, melyet belső és
kiilső tényezők, hatások együttesen hoznak létre. Belső tényezőként a gyerek idegrendszerének érettségétkell ki'emelni,
mely az énékszervi működésekben, a mozgás fejlődésében és
szabályozásában mutatkozik meg. A teljes érésazonban nem
következik be óvodas korban. Ki.i]ső tényező feltétel a táras,

emberi kömyeze! melynek e8yík alkotóeleme az óvoda. A
üársaknak' az ővodai csoportok e8yénre gyakorolt fejlesztő
hatása nem vitatható. Az együttessé8 óriiási személyiségalakító szerepét, emberi vonásokat formáló erejét senki sem ta8adhatja. A személyközi kapcsolatok erősítik az énképet.

Aihoz, hogy az óvodás gyermek egészséges társas lénnyé váhasson, előzőleg Saját énjétkell felépítenieés megszilárdítania. Az óvodáskor a kezdeti éntépkialakulasiának időszaka. A
gyermek a kiilvilágot csa} saját módja, szempontja alapján

baszobában játszik, babát öltöztet' fíirdet' etet' utálozza a!ya,
apa szelepét, szociális és társadalmi szabályoklal ismerkedik,
alkalmazkodik azokhoz, és landja őket A példákat a végte-

lensé8ig lehehe sorolni, hiszen-az óvodai mindennapok a

gyermeki spontaneitás és az őv őryői fudatosság összharrgja következtében szituációkban nagyon gazdagok, színesek.

Milyen lehet tehít az a gyermel akit nyugodt szíwel
elengedhetünk az lskolába? Mindenekelőtt bizonyos tesü
érettséggel kell rendelkeznie. Ha a gyermek érdeklődő' kíváncsi, képes bizonyos ideig elmélÉtenfoglalkozni az önmaga
által Választott, va8y a felnőttek által ajrínlott dolgokkal' játé

kában ötletei és elképzelései vafilak, aZ elkezdeÍt dolgokat'

játékokat befejezi, ha képes a felnőttekkel és LáEaiYal nÉtan'
szorongásmentesen beszélni, ha fud kompromíssarmot kötni,
a társak és a felnőttek törelÖ/éseit megérti, szeretne megfelelni
környezete igényeinek, iskolába valónak tekinthető.

százholdas Pagony

MEGoLDÁs
s

keserűség, kiábrándr tság ' teszik boroqgóssá hé tkóznap _
jainkat. Hiába vifujuk

másoktól emész tő
gondjaink enyhítesét'
csú óÍuna8unkban l elhetjük
8yó8yírt

me8.

Richard

ach
amerikai filozófus író
B

gondolat'{nak segítsé-

I

hetjiik napjainkat.

Az

idéZetel rejtvényiink
számozott soÍai rejük.

Decemberi
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zá-

munk megfejtései:
Gyermekoldal:
Csillagszóró - diós-

D

EE!ErlC

oK

Cseréld fel a bírólot éles
kardjót a szer etet
gyÓngéd érintésére,és
elmédben ne?születik
a béke.

Gyermek pályázatunkra nagyotr sok
megfejtés éÍkezetÍ,
aminek nagyon örüliink. Kjs rejtvén}'fei
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Djulai Edit (Sz.ántó
Kovács u. 13')

Scheibli Nikolett

(sze8ed, KeIeszttöltés
10.)

Tóth Kitti (MarX

K. u. I l.) egy-e8y neviikkel ellátott bq8rét
kapnak.

Nagy

Jánosné
(Szeged' Csanádi u.
11.)

Csiszrár Anita (III.
ker. 344.)

500'500 Ft készpélzt kapnak.

A me8 fej téseket
február 3-ig kériiik leadni
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1998-ban. Részletekről

a

gazda.jegyző

fogadónapjain leher érdeklődni' A iámogat4sok kérhetőek direkt- és pályázatos

25o ezeÍ Rt-ot, nem kell adóbevallást
tenni és nyilatkozattételi kötelezettsé8

sem keletkezik.

Feltétele:
a 1997-ben kiváltott és me8fe1e- lő őstermelői igazolviány
_ a kiadott értékesítésibetédapok
szabáyszeni kitöltése ós össze

úton.

Minden kedves ohasónak sikerek_
ben gazdag l998-as év€t kíván a

Csongrád Megyel Agrárkamara nevében

Kihel)€zeÍ1

L gude1egyző.

fu

odánk munkatársai

vében pedig köszönjük

ne_

együttműködésiiket' a kialakult bizalmat' melyet

a jiYőben is igénylünk és kériink
Az elmr]'lt év számos ponton szoros
egyúnműködési lehetőséget teremtett a
terurelők és a kanara köZött. A termelők
többsége kiváltotta őstermelői igaz olvá
nyáL Köziilij} sokan vállalták a kamarai
ta8sá8ot is, - így nőtt a üámo8atható ter-

melők köre. Növekszik a termelőknek

azon kóre, akik igénylik a termelés szak-

maí yonatkozásaít' technológiáit, útbaiBazíÍÁsaiÍ.Az éves ü8yfélforgalmunk

letl
A énégvonatkozásábarr

több 1000

1997. nov.
13-án űjjászerv eződön az Agrárkamara
felügye lete aléL taÍtoző Mezőgazdasági
Bizottság is. Elnöke Nagy Emő gazdajegyző' ta8jai pedig Csiásziír Ferencné és
Vér Imre röszkei terÍnelők lettek. A Bizottsá8 s7ékhelye a röszkei gazdajegyzői
iroda lett. A jövőben a Bizottsá8 szelvezi a gazdafórumokat a térségiinkmind-

Új elemek az alábbiak :
D minden féle támo8aü4si kéIelmet a
gazda.jegyzőlek be kell ezutín mutatni és véleményeztetni

>>

L4mogatott lesz a tenyészmén beiállí
ús. a ló mesterséges megtermekenyi-

tése, va]amint a húshasznú ( hide8
Véni / lenyészkancr& beállilása is
> némileg módosult a kömyezetkíméIő
vetésszerkezel támo8atasa is, mi57e .
Iint már aZ első ha-tól Lámogatott
lesz a nagymagvú fehérje növények

termesztése (borsó, Lóbab, szója,

stb). Mórtéke : 8-10 ezer Ftiha
> kezdő viíllalkozók támogatása' kiilönösen 35. életev alatt
> biogazdálkodásra való áttárás es a

'

vehetnek részt' ahol az aktuáiis témákról

ríjékoztabal (adózrís rendje, kiilönféle

szabály zők, üársadalombiztosítás, értéke
sítésés beszerzés, stb.)' Az őstermelők
javaslaüám, kezdeményezésére a Bizottság v éleményezésévelszervezhetnek kü1önfél e
taD u lm ány u ta k a r,
céltanfolyamokal' előadásokat (dísznÓvény-, zöldség-, növényvédelmi, gabo-

ÍratermesZtés, sertéstenyésztés,
méhészet,stb.). Me8 hívhatnak egy-esy
léma szerint Deves elöadókaL vetőmagforgalmazókat, kiríllít^ásokat szeN ezheÍnek, stb. Ezekhez az e|őzetes egyeztetés

utáa, az Agnírkamara anyagi támogatást
is nÉjthat. A Bizottság munkájában és

mező8azdasá8i fo8lalkoztalís támo'
8atása

> az agriírgazdasági beruházás körén
beliil úi elem a mezőgazdasági érdekeltségű utak lélesítésénekt4mogatá
sa

> a speciális ágazati feladatok kórén
beliil támogatott lesz :

_ a törzskön}.r'ezés
_ a termőföld minőségvédelme,
hasznosítísa, különösen

három településéq. Várhatóan a
negyedévi fórunokon aZ őstermelői
igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen

az á|Ialteny észtésitámo8aLísoknál

)

a birto'

kösszevonás
a halgazdiálkodás
és az egyes vadgazdálkodasi tevékenység
támogatott lesz az agrárinforrnaüka,
a farm és egyéb szakma.i gyakorlatok

_
-

is

> az 1998-ban vásárolt gázolaj utáni

jövedékadó visszatérítésel00 %-os
lesz,

azonban a kifizetést a jövőben az
APEH helyett' - a termelő ráilandó lakhelye szerint illetékes Vámhivatal fogja
yégezí. Az igénylés módja azonbal nem
y ál'Íozík, - azt továbbra is a fÓldterület'

\agy telephely szerint illetékes gazdajegyzőnél kel1 kémi és igazohatni. Az

FM. hívatali igazollatásl' is a gazdajegyZó végzi' - ezután a termelő áweszi az

i8azolt okiratot, majd a megfelelő vámhivatali nyomtátviány kitöltésével e8yütt
'

rendezvényein minden őstermelő aktífelkeresi az állandÓ lakhelye szerint ilvan Észt vehet, közhasznú javaslatokat
tehet. A valalkozók' jogi személyiségű letékes Vámhivatalt a kifizetés miatt.
tánaságok (szöv' RT' KFT' BT) ugyan- Mindezen ful' - 1998_1ól au álandó lakezen jogait a karnara osztÁlyszeÍvezek- hey szerint illetókes gazdajegpő fogja
iben gyakorolhatják 19abona , ipari kiállítaai a nezőgazdasági v áL|alkozói
növénytermesztők, tej', hústermelők, igazolv ányokat is.
feldolgozók' stb).

Az

L948. évi várható

támogatások

A tárnogatások köre a miár megszokott módon alakulna}. Témák szerint
mintegy 40 féle uámogatás igényelhető

Az őstermelők adóbevallási

rendszere
jelen
(a
rendelkezések szerint )
1. Ha az éves bevétel (tételes és át'
aláayos módnái egyaIiínt) nem érte el

sítése,

melyeÍ az őstermelői igazolv ány

1998. évre való érvényesíÉsekor
a gazdajc8y7ónél be ke]! mutahj. 47 ervenyesítéskor 1998-ra új betéuapot kap a
termelő, és egyben kérhető az adőzÍsi
mód megváltoztaüását

2.

is.

az őstetmelő tételes költsé8el
Számolást vaasztott ugyan, de az ércs
beYétele nem haladta meg a t5 millió
Ft_ot, és rendelkezik az e|ért bevéÍelérck Z07o-át kilevő költsé8 szánlákkal,
Ha'

az adóbevalliását az APEH 9763-as jelű
nyomtatványán kell megte!Íli' A kitóltött bevallást a köl tsé8számlákkal
együtt 1998. márc. 20-ig beérkezőleg
rneg kell küldenie az APEH-hoz. Ez
esetben nem kell adót fizetnie. Ezen beliil, - ha az említett őstermelő teljes be
Vétele, ha a munkáltatojából származk,
a nyilatkozatot a munkáltatójanak is le
adhatja. A 9763 as nyilatkozatot csak
akkor kell kitölteni, ha aZ ősteünelő a

9709-es és a 9753-as bevallások benyújtásiára nem kötelezett.

3. Ha az őstermelő átalánydÍjas adó

zási módot választott és kistermelőnek

minőstil (4 miuió Ft &bevételig !)' -

be_

vallását a 9709-es nyomtatvány 02'es

lap 22 23. és 30'31. soraiban, és a9'753-

as személyi iövedelemadó bevallás
nyomtatványon teszi me8. Ezen beliil a
kistermelésből származő jövedelmét a
9753{1 lap 116. sorában, majd a 9753as nyomtatviíny 61. sorábarr sziímolja el'
4 millió Ft bevételt meghaladó, - eredeüleg átalárryadóziást Választó őstermelő
nem élhet ezen bevalással, mert automatikusan tételes elszámolásúvá viált a reu-

deletek értelmében!Az ilyemé viílt
ősterurelő a 4. pont szerint kóteles beval-

lását megtenni|

Megjegyzés: az utóbbi ősterrqelő, a
bevallását csal a.kkor tudja gond nélkiiJ
megtenrri, .ha az_átalánydíjas mód daciára

tárgyévi költségszáÍ ákat 8ÉÍött' és
okat most fel nrdja mutatni.

az

4. a tétetes kiiltségelszámolást alkalmazó őstermelő az e tevékenységéből
származő jövedelmét a 9709 nyomtát
v

Íny 02. |ap 1-2l . és 24'31 ' soraiban ve-

zeÍile. Az itt kimutatott jövedelmel'

_

amemyiben aZ éVes bevétele a

_

9753-as bevallás 1l. sorába,
ha az éves bevétele a 1.54 millió Ft kiizé esik' ekkor a 9753-as

4 millió Ft_ot me8haladta,

bevallás 12. Sorába vezeti át

a

a torna le8jobb játékosa csapatr-rrrkból
került ki' Papdi Csaba személyében.

Labdarúgás:

Csapatunkban szerepeltek: Jaksa Ta

Hivatalosa! noy. 23-á'\ ért Yéget a
bajuokság mindkét osztályban, azonba]l a

jo iddre való tekintenel a szö-

vetsé8 kiírt még egy fordulót, a tavaszi utolsót nov. 30 iára.
Közös megegyezéssel a Csongráddal, ezt azonban elhalasztot1uk Íavaszra, valószínűleg máj. l-jén kerül megrendezésre
Röszkén.
Ezek uü'{n a Tornateremé lett a főszerep, most miíÍitt folytak a különböző sportesemények. November 29-én Tomacsarnokunl< adott otliont serdülő lábtenisztománal, amin főként a
Tjsza Volán Focisu!i já-tékosai Vettek rés7l. Ugyarrezen a napon öregliÚ csapafuÍü Asotthalmon Vett res7t a Fáradt Vándor
elnevezésű labdarú8ó telemtomiín. Csapafunk nyolc induló köziil a masodik helyet szerezte meg.
Dec' 27 én serdiilő csapatoknak szelveztiinl tomát RösZkén, Hypocenter Kupa néven. Jól szerepeltek fiataljaink, az
első mérkőzésen a Szentnrihríly ellen 1:1'es döntetlen az ered_
mény, majd az Algyő következik, itt 4:0 javuntla, utála a
SZEAC serdülői kapnal ki Takács csabáéktól 7:0'ra, majd az
első helyet eldöntő mérkőzésen 5:2_es vereség a SZVSE-IőI'
így második helyen végez csapafunk.
A torna legjobb játékosáaak Ta*ács Csabát válaszÍjík, báÍ
a 8ól1övők versenyében is az élen végez holtversenyben 9 8ó1
Ial egy SZVSE játékossal.
További 8ólszerzőink voltak Papdi László 2, Terhes Norbert, laczi Norbert egy-egy, és egy öngól esetl Csapanrnkban
játszottak Babarczí Zsolt" Tóth lászló kapusok, Papp Attila,

Takács Csaba, Terhes Norbert, Papdi László' I-aczí Zoll1n'
láczi Norbert és Papdi Csaba mezőnyjátékosok.
Dec' t8-dn Bordányba volt hivatalos Óregfiú csapanu <, az
Adám Jenó Em]éktornára' Csapafunk itl sem vallott kudaÍcot'
most ís a második belyet sikeriilt megszerezni a részwevő öt
csapat köZiil. Kíilöndíjat nyertek játékosaink: Csikós Jrínos lett
a toma le8jobb kapusa' Császár Károly pedig a toma 8ólkirálya.
Következő rendezvényün} a jan. 3 án rendezett F.B.sz.
Kupa volt, az 1986. jan. 1 uLán Sziiletett fiÍúrészére.Résztvevők a Röszke, Szentrnihály, SZEAC és a Tisza-Volán csapatai voltak. Apróságaink igencsak lámpalázasau léptek
pátyára, a szentmihiá.ly elleni döntetlen után két vereség következett, ami csak a ne8yedik helyre volt elegendő. Semmi
baj, nekik még bőyen van idejük a javíüásla. Vigasztaló' hogy

5. e.

ry"

köItségátatán}t választók
a 97094Z-es nyomtatvány l 2l. és 24'
3l' soraiban, Yalardnt a 9753 as személyi jövedelemadó bevallás 11. sorában
tehet ele8et a tevékenységévelösszefüg-

más, Makra Péter kapusok, csfulyi Tamás, Szögi Tamrás' Papdi csaba, Papdi
Szabolcs, Sövényházi Gábor, Módra Tibor, Vecsemyés Tamas
mezőnyjátékosok'

Kézilabda
A teljes sikerrel zápllő őszi bajnokság utáa egy kézi-tabda
rendezvény volt Röszkén. Dec. 13-án rendeztÍik, imnár hatodik alka-lomma] aZ Amatör Kupal. A Röszke Önkormányzata
ráltal felajrínlott vr{ndor serleget csapatunl a hat év alatt most
hamadszor nyerte el. Igy a szabályok értelmében vé8leg a
v itriliinkben maradhat a serleg.
ot csapat, Röszke, Sándorfalva' Mórahalom, MoL Szentes
részvéte\évelzajlott a rendezvétry, csapannk esélyeshez mél'
tóan biztosal verte minden ellenfelél' s nyerte a tomát. A torna
egyik színfoltja volt edzőnk, Sándor Imre játéka, ali előszór
szállt be játszarri játékosai közé, s méltón bizonyította is, hogy
a kétszáZna is óbb lejátszott NB l-es mérkőzés nem a véletlen
folytán jött össze. Igy nem is keltett meglepetést, ho8y a toma
le8jobb játékosa itt és a mi csapatunkból kerijlt ki, sándor IÍ!Íe
személyében.
Mellékelten közlöm a kiilönböző bajnoksií3ok őszi végeredményeit:

Megyeí férfi kéziiabda bajuokság 1991-98 őszi végered-

mény

l.
2'

Röszke

SE

12
3. vedres-Epítők DsE 12
4. SzeDtesi Kinizsi 12
5. JATE SE
T2

született' - aZ a Személy most e módozat
szerint teszi meg bevallási kötelezettsé'
gét, mert rá nem vonatkoznak az őstermelői kedvezmények.

ó. Amennyiben az őstermelőnek

egyéb,adó fizetési ki'telezettsége is vaÍI
(p1.: AFA, alkalmazotti fo8lalkoztalís,
Megjegyzés: etipusú adózás hátrástb.). Abban az esetben, az ezekkel kapnyos volláról igyekeztijnk az őstermelői
igazolvi{ny kiadásakor mindenkit meg- csolatos bevallási kötelezettsé8ének a
8yőZni. Nyilvántartásunt szerint, ezt 9709{1-es lapon tehet elegel
e8yik telepiilésen sem viálasztotta senki.
A fentiekkel kapcsolatos rés21etes
E módozatnál ugyanis minden 100 Ft bevételt 90 Ft adóalap terheli, melynek fudniva-lókat
42?o -a az adó. MáS Szóval a bevétel
1998. }anuár 27én (kedden)
37,8vo-a az adó. Előfordulhat' hogy két
de. 9 -1'2 óra
leadotl hízósertés úÍnez 40 ezer Ft ot
kozött tartandó
is kitehet. Azonban el kell ismét most
mondani, hogy aki 1997'ben nem váltotGAZDAFÓRUM-on
ta ki őstermelő igazolványát, de az évkifizetési
bizonylaÍ
közi értékesítéseiről
8ő kötelezettsé8ének.

|2

12

8
8
1
7
6. Tisza V.-Emergé ífi Il 7
Iz 6
7. Algyő KE
tZ 6
8. SZOTE SE
10 4
9. Deszk SE
12 4
10. Hmvhely.KE ifi
lz 2
11. Tomádó ifi
12. Szj Piar. lSZEPU 11 1
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Papdi LíszIő

a helyi Művelődési házban a meghi
vott előadóktól személyesen is meghall8aüatja (APEH' TB' FM hivatal).
n A gazdajegyző iroda adóbevallást

nem készít|
Problémas adóbevallás esetén folduljon adótanácsadóhoz.
H Bevallas haLáfideje : l998. marcius
2fr', de 6. pont esetében februiár 15.
n Bevallas elmulasztásáért a múasztó
fél a felelős.
u Adóbefi7etési csekk a 8azdaje8yzói
irodában is továbbra is átYehető.
o Az adószámíás módjait mürden ös
termelő tanulmányozhat1a az Lgrfukamara által kiadotÍ (1997. 12. 29.),
- és az azóta miír kiposáZon kamarai

n

újságból

'

Nagy Emő
gazdajegyző

rLnsasrÁNc
TANFOLYA]\,I

a művelődési htízban.

A szombat esténként
11-l9 óráig tartó
foglalkozások díja

8 alkalomra

z.ooo Btftő.
Érdeklődni a
273-366-os

telefonon lehet

FOTO
Fényképelóhívás
kedvezőbben!
A fotó szolgiíitatás továbbra
is működik a
múvelódési hiízban!
A közelgó íirnepek szep pillanatait érdemes fényképen
megörökl'tenii Szrnes és fekete-fehér képed előhívását és
utiínrendeléseket is teljesí
tijnk. Több fajta (Kodak' Agfa, Fuiil filmeket is
viísiíro1hatnakI

Rövid határidők, nem ke1l

Szegedre utaania!
Fényképkidolgo zzsi 26 Ft kép
Negatív előhívás: 200 Ft/db

VÁLLAI-oM MINDEN TPUsÚ GÁzKÉSZULÉKJAVITÁsÁT
PEsnKI ISTVÁN RÓSZ(E, onÁr r. U. 18. TEL.: 272-623

ORVOSI UGYELET
jan'12 18' DI. sövényháZi Ilona

2'73.{18, 20422486
1wL19-25 Dr Vereczkey GyuJa

2'/3,323, 30435-204

jan'26-febr' 1' Dt.Tu| ZoltÍn
273-510, 30434 261
febr'2 8. Dr Sövényhrízi Ilona

Ruhatiszfítás,

festés olcsón és gyorsan

Megrendelhető faTmer f estése,
öltöny tisztítása stb'
T

e]':

2:1

2-

1

40,

2i7 3

-250

Kózérdekű telefonszitmok
I. Mentők 104.
u. Tűzoltóság; 105.

Helyi önkéntes f(ÍZoltók híYhatók:
Papdi László pk:
n3-48't, Z'13 250
Ifnkó Antal ellök: 273-476
Yrrga Lísz|ó: 273-353
Borbás Árpád: 273-349
Ács S' ottő: ?73465
T ak6cs I őzsef :

2'7 3-36 |
27341
lslyár:L:
5
'l./.íÉkí

FodoÍ LászIő: 2'73-454
III. Rendőrség: 1o7

Kórzetl

megbí'zolÍ:. 21 Z1 96

Polgárőrség elnöke:
Turó István: 273-389

Iv' Csongrád Me8yei Polgárór

szövetség diszpécser szolgálatárrak
díjmentes telefonszfuna: 187

v. Kábeltévéhibabejelentés:
Márki

IerLő: 272-884

vI. Tanácsadó,
Röszke tel.: 272 ó09
Hetilapok, rejtvénylrjságok, képes1apok,
postabelyegek, borítékokárusíuísa.
Üzlettirrkben széles áruviíiaszték,
udvarias kiszolgíliís,akciós termékek viírjiíkonöket.

PREMIER ELELMISZER
Felszabaduliís út 18ó. Tel: 273-466
Vasámap is nyiwatartmk:7 - 1I órÍtl,g

FALUSI sUTToGÓ

Rös*e Község Képviseló-teslÍiletének
lapja

_szíln:
B/PHF/888/Cs/92'
Eng
.MegjpÍónik: I 300 példányban

Szerk.: 6758 Rds*e
Fel szabadulás u' 84
Teli 6Vn3- 4, Fa,Y 62,273-59'7
Felelós kiadó: Ma$rcd usdó
szerkeszó: Homyákné oÍlik Ilona
TtiÍdeló szeÍk': RichteÍ Lásdó
Munkatársak Borbásné MáÍki M&ta
Turu:z' J.ózsef

A Rószkei

Önkorrrrrínyzat ki)zrélra 1rí ríllapotúcsaládi házat keres
megvételre a Fe1szabaduliís vagy a József A. utcában.
Ajiíílatokata polgiírmesterhez kell e1juttatni.

OiUcinu Nyonrdr Szcgc(l
6122 Szeged. TisTtt Lrjos krt. 85-87 9?-0055
lilelós rereló:dr' Keles Tibonré iig_}vcz€ió

Közlendó

anya8okat lehelóleB má8neses
adathordozón kéÍjÜk!

