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Röszke Község Képviselő-testületének Lapja
Az október

'. -án megtafiott rendkívüli

testületi ülés témái a következők
TestületÍink tájékoztatást kapott

a

Megyei Rendőr-főkapitányságtól,

voltak'

songrád

hogy
Dr' Szőke Péter a rendőrkapitányság eddigi
vezetője Saját kérésérenyugdíjba vonul. A rendőrkapitányság képvisc1ő1e elrnondta, hogy e vezető beosztásba

Dr Balogh Zoltán r

alezredes urat kívánják kinevezni' s
ehhez kértéka testület jóváhagyását.
Megállapodás született az önkormányzat és a Röszkel
Szennyvízcsatorna Víziközmű Társulat között a szennyvízcsatorna beruházási munkálatainak fol5 tatására'
Döntés született abban is, hogy a banki ajánlatok köziil amelyek az önkormányzat számlá;ának vezetésére adtak be
pályázatot _ Továbbra is az oTP_hez rnarad hű Röszke
Község nkormányzata'
A telefonhálózat_fcjlcsZtések érdekében tavasszal sajnos
ismét munkálatokat fognak végezni a szakemberek a
Felszabadulás utca PoSta - gyógyszertár közöttt részént
Reményeink szerint ''te1efon-ügyben'' ez lesz az uto1só
útfelbontással járó munkálat.
Pályázat útján nyertünk lehetőséget "közmunka_
program" megvalósítására, melynek keretén belü1 íő végzi
a községben a csapadékvízelvezetését segítő árkok és
csatomák tisZtítását'
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VoLÁN Rt.
a 2000-2001' évi távolsági és helyközi autóbusz
meoetrend tervezését' Akiknek módosítással Lapcsolatos
észlevételük van, azok l999' november l9-ig írásban a
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a TISZA

megkezdte

PoIgármesteri Hivatalban jeIezzék Korda Zo1tánnénál.

Magyari László
po1gármester

oBsERvER' Budép€st Médisfiryrlő Kfl.
l084 Budaptsq AurüÍa u. l

l.

TeI-:303-47-3 I, Fs*:103-47-44
E-n{il:ff{rkstiDg@,obssswer.hu

I999,

NOVEMBER

október 9_én RAVI SHANK^R ÁISOLÁ úr
excellenciája, India magyarországi nagykövet_
ségénekkulturtanácsosa avatta fel a századunk
kiemelkedő egyéniségéről,Gandhiról mintáZott
me|lszobrot a Röszkei KöZkormányzóság
teriiletén' mely ettől a naptól a GANDHIA nevet
viseli. Áz ünnepsóget követően Álmásy István
e[nöktulajdonos örömmel
résZtvevőket.

látta vendégül a
LION

FAL{]ST SIITTOGÓ l-

abba beleLeszi. Ezt a módszclt

Kedves Riiszkeiek!

Q

trou". 28-án

az

Életmód

meBlartotta soron következő

hari

jövete1ét' SajnoS a résztvevők
tekintve nagyon ke-

is

2. Tüdőasztma

választhatjuk, trátha összejőn, ami sziikséges, éS ezt hangsúlyozom kizárólag a
meghívott előadók tisztoletdíját fedeznó'
Aki az cgyesüLet részérőlfáradozik azon
hogy itt klub legyen, és történjen valami a
szemléletiink, é1etmódunk javítása érde-

klLrb

összeszámát

3. ldült hcir'ghurut

A

két utóbbi betegségcsoporl között

alapvető különbség aZ, hogy az asztma
rohamokban jelcnlkező nehézlégzés'kót
roham közöLL a b€teg tünetmentes. Idi'ilt
hörghurutróI akkor beszé1ünk , ha évente
legalább kétszer több hétig, hónapig tartó

kében' azt mind onként és ellenszolgáltatás

folyamatos köhögés és

köpetürítés van. A

vesen voltunk - mind-

beteg áilapota évről

össze tíZen jöttek el'

évrc romlik,

pedig nagyon értékes'
szép előadást halLotnrnk Makk László

kocsiban, oxigénpalackhoz kötve fud cSak
létczni.
Mindkét betcgségcSoportban leg]elcntősebb kárositó ténycző

betegedésekr ő1'

A legutóbbi ósszejöyetelen SZeptemberben többek iavasla-

a dohányzás -elnek
ártalnrairól már

táIa dé1után 5 óráfa

tcttiik a keZdés 1dő-

nagyon sokal beszél-

pontját - köZüliik most

tiink- sajnos

e]'

Szerctném felhivni
a figyeImet kővctkező
bavi összejövete1ünkre
-1999. november 25én' Katalin napján -

de aki
igazán akafi el tudott

dolgoztak,

Ila1lottunk

olyarr véleményt is'
hogy azén nem jön-

diétás nővér lesz

a

vcndégűnk, aki gyakorlati segítségetad a
cukorbeLcgck étrend-

nónek egyesek, mert
klubtagsági díjat kell
fizetni. Igaz alró1 is

jének osszcállításához'
Novenrbet' 1]-án szombaton a 8 óra 20-

nó1kiil teszi, akkor is ha 1átszólag nem sokan

volt szó legutóbb' hogy jóvőre majd
sziikséges lenne va1amennyi pénzbe1i

igénylik' vagy veszik észre. N{i nem adjuk

hozzájáruiás a pt'ogramok fennlartható'
ságához' met ebben az évben nrd.jrrk csak a

Í'e1 a

as brrsznál találkozunk azokkal akik

reményt, hogy mégis mozog a íö1dI

Makk doktoI előadására

vjsszatérve

néhány gondolatát szeretnóm összefog1alni'
Az idiilt légútibetegségck gyakorisága
elérte a népbetegség szintjét'
Három fő csoportba sorolhatjuk ezcket'
melyek tüneteit és előidéZő okait a doktor úr

kiadásokat a pályáZaton nyelt támogatásbó1
megoldani. De ez a bizonyos hozzájárLtlás
nem is kötelező és nem lett volna több havi

50 lt-'tal' \zonban.

lgcn

kevés eredmónnycl'

Kicsit talán kolán volt
az 5 óra' sokan még

jőrrni.

végiil

légzési rokkant''
lehet bc1őle' to]ó-

doktortói az al1ergiás
és idtilt légÍttirleg-

Senki nem jött

-

hl ez

ennyire zrvaró.
vagy félreérthető' azt is eldönthetjük, hogy
ne legyen semmiféle tagdíj' Kiteszilnk egy
.l.bozt es 2|'i rrgr gondol a. hogy pár
lbrintta1 hozzájárui a k1Lrb működéséhez,

ismcrtettsl

1. AlLergiás

mcgbetegedések l

r'elünk jönnck a Megyeházára

meghívót ez útol szeretnénk minden kcdves

oivasónkhoz cljuttatni'

A

rnűve1őclési

haubrn. :r gyermckot'rosi _ende|őben és az
óvodában 1500 Ft'oS egyséáIon juthatnak

g1.u11adás stb./

Eatugazíász tójékoztatója

'

Még egr emlckezteld J KJtJIin - napl
iótékonysági bálunkkal kapcsolatban; a

hclzzí

szénanátha' kóLőhár'tya gyu11aclás. garat-

a

Cukolbetegek Vi1ágnapjának iinnepségérc

Dr Sövényházi llona

az EgészségvédőEgyesúlet elnöke

W

KözFELIÍyÁs GIoMoK ELLÉM vÉDEKEzÉsRE

A

lttlyi Íclctlíztókban, ítjságokbax, tlegyei lapokbalt, rádióadósokban és u t'alugazdószok t'ogadófulyein 1999' október 28'tóL közzétctt Íelhíí'ásoktn n

lcótelczően ]eiírlnni nz a\sz!1parcLlott

'

gyol1úkn!, ki]'Iö

r, 1r, t l.orr ,:?pl mLta.-ta flpl, Irlt ttylnt.
Áz cllciolzcst a'kbrzeti FoLr1hiuata]ok gazdászai,

c/r,'r,'.

tlégezni nooenlber 15' után

!

ös

lekintettel nz aI[ergkaÍó gjomofuc'

a Megyei

FM

Hitatalok t'aLugazddszai és a Megyti N7'A ltöuént1údelni t'elíLgydíiközóscn Jogják

ING1ENES szÁKTÁNÁCsÁD1isI EIóÁDÁssoRozÁT

indul a rcqL,ztrtih dcaz5aa'1aa'-ÍtrL)Í<a,beu.tott,t'n,,'r,cjtenq"tolrc'zc,r'
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vasárnápon JUBILEUMI LELKI-

GYÖNYÖRÚ VoLT A TEMETÖ,

HALOTTAK FALUJA

A

GYAKORLAT kezdódik' VezetöJe e€y ptafuta

tanáÍ; seidl AmbÍrrs' Ílatal matematikus lesz'
Mtrd a néry adventl vasáÍnapon a szentmlsék

csak í8y 1es2 szép a ml utolsó iöldi
otthonunk

fél 10-kor fo8nak

életünkben megnlutatjuk

ls, ha rnáf

me8halt szerelteink té]tö gonddal rendben

taÍtott, vÍágokka] ékesÍtett sírján vásrunkat és
kérésünk€t: U$e fÓ]Ötlem is az életról belzél

klvánok'

majd a sokzinú virág, és a szeretet fecli be

Le8yetek bo]do8ok fiata]ok] Mé8 sok jót

tehettek'' /l',Iéri Szent Fülöp/
Szána]oÍua méltó az a felnött, akiben nem
maradr semmi germek. /A. Cral/

megpihent testemet?

KÖZELEG A
|

,

a ]L BILLL

2000.

ESZTENDÖ

Az ember bolyong a naB? világban, hory
megtalá]ja' amire szükége van. Végű]is

Ml \ZEN'I ÉVKJí;_

cso"vto., u' ÉJFÉLIMISÉVEL kezdödik'
Eme az egész világon kós7nlödni fognak'
Va t'^znrl vd.r d jubllPumi q pío8lJmjJ
Ron a'o] a Su, r' tutr]its A,, id.; ADV| N Í md
a7 elósze]e lesz a naEt/ üfulepek sorozrán.k
ROSZKEN* november 28'án, az e]sö advcnti

A MAGYAR TEcIINtr{A

hazatér, es ott találja mcg" /c' Moord
'Az értelem ke.es' a szív rátalál' /Victor Hugo/

Gyújtögessük

T{'RTÉMTE'

Norpmber 3.a a VoS.! -udonun) \apja ps e
napon ünnepli a Magyar Tudományos Akadémia
is a ''szüietés' napját' Ezé!'t ery róvid áttekintést

az clmúlt ezeí esztendö

fontosabb technikai újdonságaiban játszott
szer_epúnkról.

o,eink

"
soÍán a IX.

npp\ándollj\ok kordndk mo./gd5Ji
század végénéíkeztek hazánkba'

Hívásm jöttek, európai hatalmak szövetségeseként'

Geink hadi sikerei igazolták hírüket.

Ebben
jelentós szerepeijátszott o]yan eszközök scÍa' mint
a visszacsapó íj, anrellyel a nyugatiakat

lényegesen fueghaladó távolságra ]óttek, a zabla,
alnely iranyíthatóvá tette a lovat' az olyan nyeÍeg'

arnely kevésbészorítotia el a ló tüdejét, í8y
növelte teljesítóképességét,a kensiel' amely által
fe1állva nyilazhattak háÍafelé'

Íégeszetileletek megerösítö és kiegészítö
Idnüsdga \,/erinI nas/ me\tAlse8be]i fudásü' lsen
képzett nye'geseik' Űkészítók, szŰgyáÍtóik,
fes,'vermúveseik' kovácsaik' ótvöseik voltak'(Pl.:
honfoglalás kori tarsolylemezek)

Hasonlóan gazadag ismeretekkel bírtak a
tájékozódásban haszná]t csil]agászat' az

eledményes halászathoz szükséges zsi]ipelés és a7
egeszségris/ terén' Erdekesség' hos/ nliír jsmeÍték
a mai levespoÍ korábbi megfelelojét is| a hossz]
uiakra poÍitott fött húst üttek maguklGl, melyböl
fonó \'íz hozzáadásával levest készítettek.
Az évszázadok íolyamán páÍhuzamosan haladt
elöre az anya8i és szellemi kulnlra &yarapítiisa a
földeken,
bányákban'
mihelyekben, a

a

köziekedési kereskedelmi utakon. az uralkodók
udvaraiban és az általuk alapítort isko]ákban.
Ezt je]emém néhány példáva]|

'

A

13. sziizadban megjelenik az elfordítható elsó

tenge1J^]

1496

utazószekér

ban Thurzó János Besztercebányán

felépítette az elso csurgatós rézkohóját.

- A 15'

században elteíjed a mas/arok által
kifejlesáeft börszÚaka függesztett hintó, a kocsi'

l472.ben lerrejörr

nyomda' ahol Hess

a CHRONIKA

a/ el\d

Andíás

ma8)alols.'á8i

1473_ban kinyomtatta

HUNCARORUM ot, amely

Magyal orság toÍténe(étírja le.
Segner Jánm AídÍás (1704_1777) elkészítette
az elsö reakciós vízikereket. a késóbbi reakciós

tubina ösét'

1999.
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szeliemesség morzsáit
KartalJózsef

- Hell Miksa

117?0 |79") p.l.lk nonégiai
expedícióján a Nap Föld távolságát kiemelkedó
pontossággal hatiirozta rneg'

- Kempelen Farkas

(1734 1820) nemzetkózi

hírnevét sakkozógép találmánYának köszönhette.

Jedlik Áayos (1800 1895) felfedezte az
öngerjesztés elvét, megalkotta a dinamót' az
elektlomágneses ósmotort. Az 1873'ás bécsi
\ildgkidllilj\on bemutatta a [p.zülÍ\Fgsoks/orcá\
elvét és gyakorlatát' fél méter hosszúságú
ívet tudott létÍehozni.

-

üllamos

Semmelweis lgnác (1818'1865) ''az anyák

megmentöje'' szú]észeti vizsgálatoknál elrendelte a
klóÍos kézmosiist.

-

Bolyai János (1802_1860) oldotta meg a
piíhuzamosok több mint kétezer éve megoldatlan
poblémáját. A Holdon kátel órzi Bolyai nevét' és

elómúvek vÍz nélkül, levegövel tőíténö hutésére a
'Heller_systerrr' néVen azóta vilá8szerte ismerté
vált eljiírást'
- Kemény János György (1926 1994) a BAS]C
sámitó8épes nyelv ]étíehozója.
Kármán Tódor (1881-1963)
modem

'

Eötvös LóráÍd 0848-1919) legnevezetesebb
találmánya a torziós ínga (1891), amellyei

Irinl

a

repülögépek és íakéták kifejlesztésének''aqaa'''
_ Szilird I*ó (1898-1964) tisztázta az éíte]em

infoÍmációtermeló szeíepének é5 a höian Il.

fötételének összefüggését,
az arykutatás alapja'

elkeszítesében'

- Bay Zoltán

Neumann János (1903 1957)

sámítógép tervezóje'

-

- Bánki Donát (1859 1922) Csonka Jánossal

(1852 1939) kózösen kidolgoztiik a Brinki-Csonka
motort és ennek részeként a porlasztót.
Kandó Kálmán (1869 1931) feltalálta és

-

kidolgoáa

-

a

fiizisváltós üllamos mozdonyokat'

Galamb Józref (1881-1955) a világ

elsö

es/szerúen vezethetö e5 szeÍelhetö népautója' a
hÍes T-modeII tervezóje'
' Bródy Imre (1891-t944) szabadalmaztatta a

kipton töltesű izzólámpát.
MihríIy Dénes (1894-1s53) találmiányával,

a

'Telelror'ral a vjlá8on Flö\.,ol adolI mo/gd

televíziós közvetítest'
_ okolicsánl Ferenc (1894 1954) felfedeae a
teleVízióziis céÜait szolgáló tÍikörcsavart'
_ TihaÍl Kálmán
0897_1947) szabadalmaáatta
kol}/pru kppLsö plofulá ár ' ' Radios' op'' néven'
"
- Bíró László JóZr€f (1899 1985) a golyóstoll
feltalálója'

Goldmark Péter Károly

(1906 1977)

kidolgoáa az elsö szines televízió Íendszert'
- Heller László (1907 1980) kídolgozta az

az

elsö

Ma5rar származrísú Nobel-dij

telefonközpont megszerkesztöje.

(1854 1938) szabadalmaztatták az elsö

szeÍepet

(1900-19s2) a radarcsillagászat

megalapítója.

-

öngedesztésú váltakozó áÍamú gene.átoÍt. Ketten
Bláthy ottó Titüsszal (1860 1939) megalkották a
váltóáIamú transáormátort'

aZ infomatrka és

- Tel|er Ede (1908-1998) kiemelkedö

nehézségieÍö Változiásai'

Zipernowsky Károly (1853-1942) és Déri

ani

játszott az ameÍikai hidrogénbomba

Jánoc 0817-1895) a biáonságí s/újtó' a
z4ta]an si ufa feltaláója.
Purkás Tivadar (1844-1893) d,/ Plsó Puropai

Miksa

a

aerodinamika és a hangsebességnél s/oísabb

Edtvösét.

megmé.hetó

A

a

a

eazdagabbak lelzünk'

NAGY TUDÓSAINK
Az ELMÚLT 10m Év soRÁN

szeÍetnék n]^ijtani

kezdódn1' Mtndenklt

szaretettel váfunk' aki készü]ódni' ünn€pe]nl
akar és tud' Máí most örömtell készü]Ödést

IÍnárd Fiiúöp fizikai Nobel-dÚ

(1905)

Brirány Róbert fiziológiai Nobel-dŰ (19i4)
zsigmondy RicháÍd kémiai Nobel-dij (1925)
szent'Györryi Albcrt oÍvostudományj Nobel
dÚ (1937)

' Hevesy GyöÍs/ kémia] Nobel-díj (1943)
- Bókésy Györg5l orwostudományi Nobel-dŰ
(1e61)

Wigner Jenő fizikai Nobel-díj (1963)
GáboÍ Dénes fizikai Nobe] dÜ (1971)
'John c. Polanl kémiai Nobel díj (1986)
- Elie Wiesel Nobel-MkedÚ (1986)
- Ilarsányi Járroe kózgazdasági Nobel-dij (1994)
-

Belejezesül á visizaenrlókezés végéreTeller Ed€
gondolatal
''A mai világkőZvéleményben fö tendenciává vát a
IudomdnyellFnes<éB' A lnag}ar Zsenialilas Ps a
töÍekvés a gondolkodiisbeii fu8getlenségre kitünó
hel}zetet teremüet ahhoz, hory ellenáljunk ennek
a tendenciiinak, me]},nek es/ébként a növekedesét
tapasztalom az utóbbi ötven évben' Az 1956'os
magya' fo..adalom nem sikerült' De példát
mutatoft' Remélem, hos/ ez a példa segít új utal(at

keresni az embe.i gondo]kodás és az enberi

tevékenységnemesebb
forradalmaiban is-

és

sikeresebb

Vlocskó Mii!íly

FAI,i]SI SI]TTOGO

3.

Gondolatok - pedagógiai' pszicltológiai,
neve[ési - szlbqdon, Dr. Vekerdy Tamás
ntomtin' a midia hatásdrol l,isg1er
mekeinkre.

Sziilők és nagysziilők panaszkodnak'

hogy a gyerekek semmit sem

kisgyerekeinket távoltaÍani a teleVíZiótól
(ami mindig azt.ieL€nti' hogy a szobáúban
nem áll ott háZi o1tárként, s nem mered ránk
vak szemével a bánnikol bekapcsolható

akkor nagyon gondosan

.készülék)'

tudnak mil ictszrl']j, meÍt
mlndlg csi]l( l te\et nez]k,

,\sZAZ\]QT"EA$

kii1önösen

a hétvégeken és a sztinidőben, és
a te]evizió nűsolaibó1 is - a r'ajzfilmeken

kíviil - elsősorban a felnőtteknek

szó1ó

folytatásos filmeket keresik és szerelik, és a
reklálnot.

-

stb.

Ellenük lehet vetni, hogy

mié néZte

lehetőleg előre egy egész hétre - ki kell
választanunk azokat a miisolokat, melycket
kisgyerekLinkkel egvütt tlleg akarunk nézni.
S még így is: kell - kellene -, hogy legyen
erón\ uhhoz. LoByhJ a mű:or r]as) m]nL

lennlillk. Gyelekt]nk' ha ehelyetl játszhat
veliin}t. h.rnlro'ln megr igc.z'llódrk'
Beszéltiink már arról, hogy a kisgyelek

zseniális képteremtő' Játék és mesehallgatás
közben belső képeket hoz 1étre magában, és

kérdezni: ki Leszi lehetővé, hogy a gyerekek

ez a 1elki ter'ékenységÍIjra és újra értelmezi
szám1rra a külső és belső világból nyert

''mindig' csak a te1evíZiót nézzékhér

végeken és szünidőben' Újra lehet kezdeni a
régi vitít anól' hogyan és mennyiben nóveli
a gyermeki agressziót a te1evíZióban

tapasztalatait, levezeti

indulatait,

leszültségeit' szorongásait- Nagyon nagy a
képéhsége- sok a f€ldo]goznivalója -, ezért

minden kép 1enyűgözi' Nem

tud

nregjelenített agresszivitás, vagy ta1án
éppcn 1evezetni segít, mint ezt egyesek
állítják (m1 ezt persZe nem bissZt'lk, sot:

különbséget tenni kiilső és belső képek

uta1, hogy
aZ agresszivitást csak a tevékenység' a saját

ellenkező1eg:
megbénítja' Ha mesélürnk a gyereknek, ha
játszunk vele' akkor lej1esztjLlk' segitJiik őt

milden tapasztalat és mérésarra

aktivitás lehetőSégei tudják fcloldani és
levezetni. éItve ezen a testi és a lelki
tevóken}'séget

is; a te1evízió

mindkettőt

ke1J, hogy isméleljük: ha n€m

A külső kép azonban

_

és külónósen

ha mozog - nem segíti ezt a feldolgozó'

értelmező munkát;

útján, belső képek telemtésér'eadunk
lehetőséget'

megbénítja).

\ok,,ror clrrondtik rnir. de .rt is

között.

mep

tudjuk

Azt szokták mondanl, hogy a televiziózás
''fejleszti'' a gyereket, növeli a szókjncSét. A
túl korai, meg nem értett vagy csak [él1g

INAPOK
"YtrLtrS
I\TCVtrN{BtrR
A késő ősz

a

növekedése

második ''ember''-hónap a kellerrretlen lrűvös, a nyirkos, ködös

gyelekek

a

mutatiák' sZókincSiik

lelass

ul.

elmaradnak

kortársaiktól.

Míg viszont ismeriink egy olyan

szó_

kincsnóvelő fe'jlesztést, melynek
hatáSatartós(n]nteztkülftildi és

PAGo}ÜYHíRE]i

végig a kisgyermek ezt a filmet. vagy: miért

nem a macis estimesét néZte. lvíeg 1ehet

"kiíáradás'' tünet€it

s

Prrrrszollik ,rzr i5. hL,tsy a1 esLl. amit Vá unk, ha az első percek alapján úgy
gyerekeknek szó]ó műsorban vérebek ítelj r(. ho;y nem he'ye. e./L -;/]' 'l
acsarognak, körcjző heI1kopter'ekrő1 gyerekkel' kikapcsoljukI lgen, bármilyen
géptegyversoroZatokat adlak le' hatalmas
hiheletleniil hangzik, ezt meg kellene
r'obbanások döntik Iomba aZ épi]leteket,
bonrbák' terr'oristák, időzített pokolgépek'

értett SZavakkai meglömötl

hazai mérósckből js tudjuk)' s ez
a mindennapos mesélés' Tegyük hozzá: a
mindennapos szillői vagy nagySZii1őj mindeneset]'e nern gépi és nem ki11ső
képeket haszníló - mesélés.

Nen

szabad teh/rt hagynunk, hogy

a

televízió elvonja a kisgyerekeket a mesétől
és legfejlesztőbb tevókenységétől, a szabad
.játéklól' Neru szabad - nem szabadna - a
191evíZiót afféle ''eIektronos pásztorként '
a1ka1maznitnk Porsze életiink nehéZ' néha

1lyesmire 1s ríkényszeri]lünk' De ttrdnunk
kel1róla, hogy mil1,en hatásoknak tesszijk ki
a gyeleket' s már maga eZ a tudás talán
Iitkítani fogja ezeket az a]ka]makat.
Jelzéseket szereÍnéfik kapni u Szíilóktől,
t

udnak- e me rít e ni lw s 2nos'

e l

go nd olkclrlr ató,

áÍértékelhető dolgot u leírrakbcil? Vane
olyan réma, nellről szílesen ol.yasnánalt
ltíreink közört? Kívóncsittk'e, s kinek egy-

"9

t,

ntó,al Iapcsolator 1p1aJaaytpgl1e'

kutatósi erednényére' il|'

a

mindennapi

Íapasztalataira?

Van-e olyan általónos, vttgy é2éken1
!;m.! Í,'l,l,, l l 'rü|jcirci:cinl )?l|,\Pl^
olvasntinak?

Kérjiik, az rjvoda elííterlben ellrcl1ezett
dobozba dobjtÍk be túyvel, \,a11- .lnélkül
véleméryiiket,kérdésiiker, egye8! téma
me&jelajlést, s a következő

szúmok egyikében

már tiyaslrctnak is róla'

AKTUAL]S

ido hónapja'

1. MindeDszentek

Köszönjiik a sok szép virt|got, nelyekkel
kívül be!iil a szépítésbensegítségünkre
sietet Áfra Kórol't,, özv. I]ort,óth ]ózsefné,
Rózsa Vince' Németlt Lcisfló, Paplógó
Erzséber, Tótlt Sóndorné, Balog Mihtilyné
Fodor ]uci.néni.

Úgy gondoljuk, az őszi kertrent\e2. Ha1ottak napja. Enrlékezzünk már nem veliink lévő halottainka, Szeletteinke' A sírok
fcldiszítésével,mécscsck gyújtásával rójuk le kegycletiinket előtttik éS nc tbledjük, mit ?):pkkor Ail:,riilÁ ,el,'lpg !',llL,.t,.,' t '' r],'

dugvány nég mindig Íelepíthető, iiltethető,
ltiszen
ltelyiink |all bő\,el1, s íg,,,'azok sem
11' Mlirton nap'ja' Régen lúdvágó nap vol|, s az esti lúdvacsor'ánál kóstolták meg az [rj bort.
maradnak
ki, kik idő hián'"ában ntég nen
N41rrton naphoz is kötijclnek időjáráS jóslatok. Ha Níárton napján esik a hó, akJ<or.hosszÍr tél
tudtak
e
netnes
cselekedetbe bekapcso1csz.
kapfurtk' mit tanultunk tőliik, per'sze ez az emlóknap ne az egyetlen legyen az év tblyamán'

19'

Erzsébet napia' Köszöntsiik'

ünnepel.jük az Erzsiket, Zsókákat. Bözsjket, a kedvelt

nel'rí rokonainkat, ismeIőseinket'

35. Katalin

napja' Híres időjósló nap. Ha Katalin locsog, a karácsony kopog' Ez a néphit
szerint foldítva is igaz' AZ a hit is jáÍta, hogy amilyen a Katalin, olyan a január'

28' Advent

kezdete' Mór lehet késni]ni
Legven szép, ke1lemes l']ónapunk'

FALUSI SUTTOGO

4.

a

lódni'

F,Lnt',.
keres iin k

R+né

ltoz:oprtó 'egttse5et il

ikl akerr l érreh ozásálLoz.

Hírdetőtábldnkon rudják a Slíilők követni
a |bnap tcgán itdulj ADvLNTl KEsZÜ

I'oDES

karácsony megünnepléséle'

il'lür
sz

esen'ténleit'
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Jó étvágyat!
I'alán nlár' csak lz idősebbek isInet'ik azokat az
cg1'szelÍien e]kés7ilhető löszkei ételeket. nelyc1<rrek
]eilásál rejtvé]r}'iirlk rlcghirtát'ozásai I(óZött o]\'aShatjiik'
l]z alkalonlmll aZ éte]ek ncvét ké{iik bekiildeni.

vÍZsZINl'B's

l.,\. n-legtisZtított tormát Zsírban m€gpiIítjuk,

kevó5

liSZttel Iántás{ késZítünk rá, rnegszórjuk őrölt
paprikával, tcjjel Íölengcdjük. Ha elég sűrÍi, Só\'al
r'agr' cukorral izesítiük. 9. F,n'vhc le jtésű donlbolclal'
l0' Iete_1ére tasZít' l1. BirtokrészI l3' Egy Í'azékban

papIikás Iántást késZítünk, ráöntjúk az előre
m€gtisZtított áZtatott babot a levévcl együtt.
Beleteszünk cg1' füstölt csülkiit s f'edő alatt puháfa

k. ( l.)Lcc1eti Le g cser'ép1'azékbantették a tjj]flítajtt
kerltence szájába az előte nrógé. s ott Íőtt Incg. mjle a
nlunl<ából ]tazaértck') l8' A krumplit sós víZben jó
flózzii

puhára tőzziik, és mcgtörjük. zsírban sZel€tclt
1'öröshagymát piritunk, kevós őIölt papIiká\'al
suhantást készítünk, s a tetjére öntiük, sóval'
borssal ízesítjük' 24. I-eiratban ol\'asható: 25'
Netnesgáz (Rn)' 26. Haragos' 27. Kihalt új zélandi
f,ttónladál. 29' Eg'_v-két fcj vöröshagymát, marékny'i
lisZtet, kc\és őrölt paprikát en1''hén s<is l'ízben
összclrjziink.

Fi]GGőLEcEs

KáIlyaiáték' 28' Csont, latinul'

1'Zseblámpaelem' 2' Féri'jnév'3. Kijrörn anyaga. 4. HosszÍt októbcri megtéjtés: lr'Íeghalni trcm is olyan lossz, csak másnap
rnorzejel.5. Neheztcl' 6' Hazai légitbr'galrli tálsaság' 7. Csús7ós' ./irn\ (n erlcd m
'r:r.1.
l2. KöInyeZetbarát tönregközlekeclési eszköz' 14. [.evegő angoIrrl. Ll,'k.'. (l '.zLt'll 1' ellcl ' n' r' nlJín)-c ,Ill Lcr' 'l5')' F'trKl.
15. Paál I-ászló sziilőhel-ve. l6' F]gyesiilt Ar'ab Köztársaság' l7. N{ária (Szegeri, |5ltánadás u. 1'1). 500-50o F't-ot vehctneli- át a
Jég' nénretii]' l8. .\z angyaiok nyoLcadik ltar'a- l9' Autópá1ya
miivelődési hlizban' N{egfejtéseiket dccember 2-ig YáIjük'
'l'ur'ucz József
használa|áér't tlZetliik' 20' A tbrint előll t'izettiink vele' 21.
Párhuzanosan bevagdos' 22. l\'1ásjk hel1'iségből szólít' 23'
aho] az ötöd]kes é5 ]ratodikos diíkok
rrród nyilt ezen a lllálkozón rrrelyeket egycdi
mcgismcrkcdtek ncmosdk a könyvtárak
bejegyzósckkel névre sZólóen dedikí]t e költő'
Az országos Kiinyvlári Napok - a Nernzeti A hét ór'akor kezdildött pr'ogranr alig-alig nkart tijrténeté\el'e l'öslkei Községi Kóny!táI

rílis

Álap

tán]ogalásával
IcndczvónysolozaláVa] tclrmúlt cl oklóber hava'
A Somog}_l-köny\'táI a Nemzeli KuLtllrális Alap
1án1o!:ati\sá\'ai hildctte meg vol1 igazgatóJának'
Ku ltu

lóth Bcle hjcsirrlk 75. \Zü|clc,inrpii
aLkalmából azt e nég} íoÍdulóból álló

1eladallapos \'etélkedőt. l11elyen hat szorgos
hatodikos korú ]eán-Y_7ó !ett részt' oly sokcn
krld ek "c lc \e. n (gLrlo.r.l. hor'\ 'J ro' lll rcrn

lűgtunk labt1ába' dc rnindenképp dicséretes az a
szorgalom, arlivel,ly'lrki Mónika' Mo!nár Csi1la'
'Ie szcnszkt' Nóra Fazcl;Lls ivIc l intl u' Mi skolczi
állt' és rrap uap
'|]lilu é5 Sz[i(s.J lliÍ ez |igy é]ére
után a tarrót'ák bcfejeztéve1 a könyvtálbarr
oL\,as3attek. kLltattak, Vág1ak lxjzoltak és
lagasztottak. csakhog}'az ii pályarnűviik 1egycn a

lcgobb
Később Lncgtudhrk' hogy a díjkiosztólr az
ünnepclt Sem \'ehetett lószt. sajnos e_e,v kóüázi
igyat nyomo1l épp ekkor'

'll ofJ

e.e bev<!,'ndr'r. l-r. zcrr r lit- to 'i.sz.i.nu
köziínség órömIncl hallgltll cnnck a kajzkerLvclt
rádiós szerlélyiségriek a családjáról' utazásair'ól
(46 olszágban 1ífi lnál) szóló élménycit'
A minap lcvclct kaptarn tií1c:
'Salnlltun, hogt ilrcn kcvcsxn tt urnk, de

vulanennyiiillklxn izztltl u lÚlt'k' Ttlún rllLilkor

d n]eghi\,ást, I]ag\' (]ltcshnlolla}1)
ikeheÍ l e ]1l an'l'tli nagt.tzii l e i nl fa l u l ú h an a

ki;szö]1ölÍr
?

n]

nLiltra'

l rtg-loltl'd Jó \\)ll

rirntenerilcg

rij;zkeinek hinlí es treznÍ ulagantuI'"
A kijnrVtáÍi hónap keletébcn rrjzpílYázatot

hirdettiink "KönYv' köoyvtár, iníorInáció'
ciLnel) Kohn Róbelt ta!ál írl a rrriivelődésj
házban kiál]í1ássí jcndc''tc aZ

1ll'l

érdclncsiill

lnÍíl'eket, és mint zsiili e]nijk örömmcI .iLrtallnazt.l
rzt l k'.et'c üi1e ' nezLrt. :k.* cll'or <:') <:\.//eI

oklóbel ]] án este csak kevesen
\. IlIlIn,,l'|| '' a'rl' rro3; Takjc. tibor iró-

köny\'Vcl gaZClagodtxk'
A kiállítís mcgnyitóJát kövelőcn keZdetét
vette a szász HaJnalkr ta árno. Homyákné oI]ik

is f{lalta' Sok ér'dekes lóÍténc1et hallottLrnk
rrag-vapjáról. Lőrincz Istvánró], akj ezzal

míivelődési ház igazgntó és Kobrl Róbefi tanár i[
1élügyeltc kön}vtírhasználati vetélkedő. Az

olvasó taIálkozóján ÍósZt vcgyünk' E7'l lmaga az
íLó

büSzkélkedett urrokájának' hog'v_ övó Rózsa
SíndoÍ bicskája Tóbb kőnyv megvatsíILásáÍi is
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Ilona könyvIiiro5' I}or'básné ]lÍárki

cscnrényl

rl

cgclőzőcn tőbb

színitístcchnikcj.mrJd

kön'Y-vtáli

]r{árta

olyan
óla za]]olt le'

1'clépíléSévelós a katalógus hasará1atával. hanenr

a nor]crn tcchnika

nyú.jto11ll lchcloSégekkcl,
úg}'mint szlimílógépes adltbázis. CD-Rolr'Í és
Intcrnet

A

vctóIkcdó sZolos ponleÍcdménYekkcl

záIult' \'égiil a Csehtj Él,i, Köteles Bianka'

'4]lita t'\ Tólh 7'i!l1 iL]kotta ötödjkes
csepel vit1e 1e:L pá1rnál. I]rcs kézzel azonban
egvetlen ÍóSZlvevő sell télt hezi, sőt iil'es hassal
senr. hiszen boldogan m,rjszoltuk az etrc az
['ó1'i}}cz

rlkrlrmr.r L. /rr'l lor,r,L. lro, y ln.b
en]l(](c f'e'(ob lc;' ell e,, .|/ o\toLeI 'ég'
délután'

AZt gondolom' va1óban a könyvtár' volt a
nyer'ő ebbcn a hóntpbnn. ludniillik Vlocskó
NÍihá]y iskolaiBazga1ó\'1l kalö]tve páLyázatot
adlarl bc a brrdapesti s;, ókhc1yű KöIcsey
ALapítványho2 hetáIon tíLLj könyvtírak

megsegitéséle' melyet siker koronázott, jgy a
csikszentr]ornokosi isko1a kónyv1ír'i áIlományát
g,vu apithatjuk az e1n]'er1 50.000.- f

ttal

O,roocr -J-, crr'.Le e.otr P,rosk- r-'1org1ttc

lanámo nyolcadikosainak és ónckkarilnak iskolai
tü]nepsógével. koszor'úzásokkal és e nríive]ődésj
ház kertlében melllendezelt cstj rniséve]
Ljszlclgclt

i

felu.

LION
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A TeleháZ - moZgalom táYlatai

A

Hét esztendővel ezeiőtt alakuit nlcg az c1ső tcleházak egyike

Csongrád megyében' A skandináv mintáIa Létrel]ozott inÍbrmációs
köZpontok hálózata már'a a vidékÍej1cszLós lbntos háttelévé nőtte ki
mag1rt' Az országban a jövő év elején nrár L50 telcház ós 30
telekunyhó (aliroda) műköclik majd, kózel 800 ezer vidéki lakosL
kiszolgálva. Megyónkbcn is 8 telehliz nyílik a köveLkező
hónapokban' irz utolsó pályáZati fordu1óL sikeresen letle többek
kózótt l)omaszék, Kistelek' ÓttömöS és Zákínyszék. akikct mi is
segíteftünk' A civil szcrvczcLck áltaL létlehoZott inÍbImációs
központok jelentőségét nrutatja, irogy a kormán"v egy rnájttsi
határozatában rögzítcLte: o teleháZ

lamokban.

hálóZatot a köZigazgatási

lc1brm

A Tatín megtartotl lI. országos Tcleház

KonÍ'erencia résztvevőj

sZcrint a lcg]bntosabb lennivalók:
-

A fenntarthatóSág galaneiáinak megtcremtóse

-

Prol'csszjonális háióZattá válni

- A finanszírozás egyensúlyának megtarlása (önkormányzat,
állarn' civi1 sz1éra' gazdálkodó szcrvezetck).
- Továbbra is távol tarlani a pártpolitikát
- Önszcrvcződő telehriz _ régiók kia1akítása
- A teleháZ köZhasZnúságának intézményes1tése.
Rcndkívüli élrr-rény volt látni, hogy hogyan fér nteg cgy
nozgalmon belül a tolnai biokertésZ a pócsi cLltókereskedővel, vagy
a rnár'tólyi rácliós a kalocsai ''Ujra dolgozorn" ploglan munkatá1'Sával. A szinvona]as clőac]ások köZött néha paláZs vjta is kjalakult, például a Városi teleháZak lót]ogoSultságát illctően'

A

teleháZak szárr-rát illcLőcn Magyalország a vi1ág ótódik tcleháZ

"hatalma'.

Ám vllószíníilcg még cgy kis ir]őnek el kell tclnlc ahhcrz, hogy
olyan terrrrészetes Iésze legyen é1etürrknek, rnint pl. Ángliában' ahol
a polgár már Interneten kiildi a<lóbeval1ását a hivatalnak'
Befejezósü1 cgy gondolat a mozgalom nagyarországi megalapítója,
Gáspár Má1yás to11ából:
''A vidék egyszerű 1akói maguktól jutottak a következtetésle: ha
jói akar'un}t élni ott' ahol vagyunk, hogy gyermekeink ne kónyszcrből menjcnek rnajd el, hanem csak .jószántukból lnduljanak
világot látnj, s legyen rr-riért visszatémi, ahhoz nrdás. inlormáció'
kapcso1at, együtnrrtiködés, korszct'ii eszközök, szervczós,
vállalkozás és hasonlók szLikségesek'

módokon haszniilni iS szeretné a
r\z új világ számára értókké kcll tenni mindazt, amivel eg1'
vidék-' gazdasági- és kistérség1'cj1cszLési prog- kiskózösség rendelkezik: a hagyományt. a mitoszt éS a tőlténclmct,
a kéZi]gyességet' a földet. a termóny|, aZ épü1eteket, a tclmészet

Iészének tekinti és krilönböző

közigazgatási-.

'

te1eházak regionális találkozó'jár'a is' BiZtosan trrdjuk' hogy az
országban ná1Lrnk a lege1őrehaladottabb a régió szcrvezésének ügye,
ós valószínű, hogy még az idén rneg ls tudjuk alakitani. Az Európauniós érte]emben vett rógió pcdig a határ'on túlj résztvevőkkcl lesz
teljes - Szabadka' Bícskatopolya. Szókclyudvalhely ' hiszen r'e]ük
nfu a koníerencián felvettiik a kapcso]atot.

kincseit, a csendet, a falu képét,a száIlólgéket, a nótát és sok-sok
mindcnt, ami o|t Yan bennünk, körülótliink'"
Perlakiné Ács Mária
te]eház

adotuácsades. ködyveies

Szerda l5'l7

rYr

riráif

-Di'

suttogó negjelelésc clőLLi napokban Solkerűlt a dé1-allöldi

el'edetiség viZsgálata'

JlODll a\KltlUa\LllS

munkalá's

Áiv' Grbriellal .
Hétfőn: ]l-]7 óÍáio
Pénteken: ll-l7 ói;ig

A

l

,

gépjármiívek az aiváz- vagy motolsZám megsérül (péJdául

adásVételének biztonságosabbá télele rozsdásodás nriatt); ha a miíszaki vizsgán
érdekében bevezettek egy új .jogintéZményt' kétségmeltil Í'el a gépjármű azonosító
eledetiségét illetően; valamint alvázAzoknak clunlon, az eredetjség vizsgá]atot' N4ielőtt a .jelének

Tisztelt olvqsók!

Ez ,:1 rorat n'Last i dLll.
akik iigyas-bajos dolgaikut tajékozottabban gepj'1_r"ur

cr irjrrtlljnk r

tendőr'ége''. és motorcsere esetén.

AZ eredetviZsgálatr'ó] szóló okirat 30
szeretnék intéztti' Minclcn a!kalonnnl célszeríi az eladóval kar'öItve credetiség
\r/7sgr rlnl \ escTlellriir.l(. Lgrrrtis ! napig ér'vénycs, il]etve használható Í'el' az
választok agy túlná!, 4 rcly széleskórű
A cikkekbett viz'gjl_rnrk eg\ le\/l ricP LcIl cIó;, n'e l okirr' l.rll'ro1.r J/ abhJil loglJllckéll 1nyagl
érdeklódésre tarthat
'zá]11oÍ.
l az alapvetó
rendszeresen isLnertete

jogasultsi|gaktIt

és

kötelezettségekel,

'felhíl,on a Jigyelmet oz lijan an bewzetett

joginÍézntényekre. Sz[vesen yeszen az
olvasók részéról érkező juvaslabkut, az

értleklőtlők a

Tclelitzcltl

kc]'cszt::i/

rendőrhatósági (átírási) el'jár'ást, nráslészt l'elelősséggel tartozik. Ha azonban tóbbszór'
még az adásvétell szer'ződés aláítása e]őtt érlékesítik30 napon belii1 a gépjárművet'
tudomást sZelezhetünk aIIó]' ha kétség merül mrrden egle. adisreLelnel e kcli regeztetni
lc1 a gépjálmű er'edetéve1 kapcsolalban'

a

Az

adásvéte]en kivül eI kell végeztetnünk
viZsgálatot. ha a jálművet Íbr'galornba

a viZSgálatot'

Nem szükséges a vizsgálat,
málkakeleskedőtől vásálo]unk

ha
úJ

helyezziik (pé1dáu1 már lassir jár'művek gépjárművet' \'alatninl akkor' ha a ]izingelt
közyeLíthetik felént észreűteleiket, illetve
öl letei ket

a lénuvóklzta's

A havi

s

a

csetében is köteleZő a ibr'ga1ornba hc1yezés); gépjárrnÍívet a liz1ngbe vevő vásároJ.ja meg.
Dr' Arva (}abr'iella iig1'véd
gépjárművek ha a forgalorlból taftóSan kivont
gépjánnűvet újból forga1omba helyezziik; ha

l kapcs

aktuális téma a

o l

EREDETISEGVIZSGALAT

atban'

l2 évnélidősebb jórrnŰVekre
30% kedvezmény' Bizlosítóskötés'
ó72B Szeged' Fonógyári Úl 8'
Ie eIan: |ó2) 4/7 0a4

FALUSI SUTTOGO

ó.

A'Utógoz k)e szerelés és szerwíz.
KedVezrnényes lrite lle he tőségge l_
GépjórrnŰVek bizornónyos és kézpénzes
odosvé lelele. csel éje_
Tórkóny AUtóhóz Kft_
ó72ó szeged Szőregi Út 48'
Telefon: (ó2) 4a1 104
1999.

NOVEMBER

Feltérképeztük a Kistérséghelyzetét!

hiánya, a viszonylag a1acsony isko1ai végzettség, egyes
szociális prob1émák kiemelkedő jelen1éte (öngyilkosság,

indokolják a emberi erőforrások fejlesztésének
Véget ért a homokháti térségifejlesztés egyik fontos alkoholizmus)
szükségességét,a fudat-és szemléletformálást' a szakmai és
állomása; elkészült a térségiSAPARD (AgfárstruktúIa- és
intézményl elemek fejlesztését,erősítését'Ehhez jó alapot
Vidékfej1esztési Progr'am) helyzete1emző tanulmány'
a meglévő középfokú oktatási intézmérryek' a már
Az Európai Unió felkészülési programjai közül a SAPARD adnak
meglévő térségioktatási együttműködés, az elkötelezett és
helyi lebonyolítását a Homokhátr Kistér'ségiIroda koordirrá1ja'
hivatásszerető szakemberek'''
Irodánk a következő teLepiilések hét éves fejlődésétkívánja
e1omőzditani: Ásotthalom' Ba1otaszá11ás, Bordány'
[ztiton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
Domaszék, Forrás|,ut. Kelehia. Möraha]om. Öttömös.
réSZt yett a nyár folyamtin a megrendezetl ,szakteriileti
Pusztamérges, Röszke, Ruzsa' Üllés, Szatymaz, Zákányszék,

találkozókott és hasznos véleményével,tanácsaíval
Zsombó. Minden teleprilésen a helyi sajtókon illetve
rész elkészültét. Kérjiik onöket,
tájékoZtató összeiöveteleken keresztül folyamatos elosegítette a helyzetelemzo
támogassak réSz\'ételükkel éS
is
a
tovúbbialcban
hogy
infomációkka1 segítjük a lelkészü]ést'

A

heLyzetc1emző tanulnánybó1 levonható legfontosabb
követkeZtetéseket' megá1IapítáSokat az alábbiakban, röviden
szeretnénk megosztani Önökkel.
Összegzés:

észrevéte leikke l

m

tt

nkán lcat !

KistérségiIroda munkatársai
6782, Mórahalom Felszabadulús u' 34'

Újabb egy€ztető

1.''A

térségbenn-rezőgazdasági gazdálkodás hagyon-rányaila,
szakmai hátterére, spec1á1is termékeile építveszükséges

fórumok SAPARD ügyben

Kistér'ségbena SAPARD Program készítése
elérkezett a következő állomásához' Az Európai Unió által
szerkezeti áta]akítások és ken-rény minőségi eilogadott SAPARD Rendelet prioritásaihoz alkalmazkodva
követelmónyrendszer bevezetésétnregkövetelve a foguk kido1gozni a térséghét éves stlatégiai ploglamját.
mezőgazdaság továbbra is a térséghúzóágazata lehet' A
A Kistérségi Iroda lakossági 1órumokat tewez a stratégia
viszonylag alacsony aranykorona értékűlöldek ellenére a első változatának megvitatására mindenkinek, akit érdekel a
túlzott erdősítés nem javasolt' meit az alkalmazott temelési térségjovője'
techno1ógia (intenzív nöVénytelmesztés) képes a térség

A Homokháti

gazdáJkodóinak eltartására'
A taiálkozók a következő heiyszíneken és időpontokban
2. A térsóg gazdaságának egészére jellernző a mezőgazdaság lesznek:
tulsúlya, szükség van ennek a képnek a színesítésére,ebben
nagy szerepet játszhat a lejlett mezőgazdasági termelésre I'elepiilés
Helyszín
Időpont
épülő feldolgozóipar. Külónös figyelmct kell for'dítani a kis'
Ház
Művelődési
1'7
óra
Zsombó 1999' lI'22.
és középvállalkozások erősitésére'valamint aZ alternatív
Ásotthalom 1999' 11.23' 11 őra Művelődési Ház
jövedelszerző lehetoségek (pl' turizmus) kiaknázására. A
Művelődési Ház
BalotaszáLlás |999 ' II. 24. I7 őra
térségkedvező adottságai, az építettéS természeti kömyezet
Művelődési Ház
ór'a
25.
17
l999.
11.
Forráskút
véde1me lndokolják, hogy előtérbe kerül.jenek a
Közösségr Ház
őra
Mórahalom 1999. 11' 29. |1

környezetkímélő technológiák. a íenntartható' kiegyenlített

gazdasági fejIődés'
3' A téIségmeghatározó jellegzetessége a nagy kiter.jedésű
tanyás külterület. Az utóbbi években megfigyelhető a tanyák
funkcióváltása is, (többen már turisztikai' szabadidős célokra
is használják), amit -a tanyák hagyományos óÍtékeinek,
ökoJógiai funkciójának megőrzése és védelme melIetttámogatni órderr-res. A tanyai infrastnrktura pr'oblémái és az
életkörülmények nehézségemiaÍt ez aZ a terület, ahol nagy
szerepet kaphat aZ a]tematív és a megűjuló energiaforrások
(nap,- szé1,-bioenergia) aika1mazása'
4' A térségtelepüléSeit összekötő informatikai rendszer'egyes

elemeinek megléte, a létrejótt teleházak' az információs
kÖzpontok, az oktatási lnformatikaí együttműködés
képezhetik az alapját egy osszehangolt' rendszerszemléletű
informatikai hálózatnak, amely jó esélyt ad a tanyák
elszigetcltségének csökkentésére, és kiugrási lehetőséget
biztosít

A

a

téIségegésze számára'

szakmai és nyelvtudásbeli hiányok' a mezőgazdasági
szaktanácsadás megoldatlansága' az Európai Uniós ismeretek

5.

1999.

NOVEMBER

összejövete1ekkel- r11etve a plogram egészéve1kapcso1atosan inlbrmációkat a települések SAPARD
koordinátoraitó1 (személyükrő1 a helyi Önkormányzatok
tudnak felvilágosítást adni), 1l1etve a kistérségi iroda
munkatársai is kézséggel állnak rqndelkezésükre a következő

Az

telefonszámon: 621280-124, vagy a homok@morahalonr.hu email címen.
ont is szeretettel várjuk!
Várjuk még viseIhető,
Jb les le ges

s

é vá l t nthai lrat

- 1999, november 30-ig
a művelődési házban mindazoktól, akik a már hagyományos
karácsonyi, nagycsaládosoknak rendezendő
basználtruha akciónkat támogatni kívánják'

FALUSI SUTTOGO

7.

Tisztelt lakótársaim!
onkormdn1zatunk a kazelmúltban arról döntött a hdziorvosoh vékmén1énekhikéréseután, hog
közeljöuőben csatlakozni kíu,7n az orvosi ügelet uonatkozósában a központi oruosi ügelethez.
Dr' Simon Marianna az országos Mentőszolgálat Csongrád megtei Mentőszeruezet lezető Jőorvosa
evael kapcsolatban a köaetkeyő előzetes tdjékoztatót adja a telepalés lakoss,igának.

Magarí László
országos Mentőszolgálat
Csongrád megyei MentősZerYeZet

-

H-6721 Szeged, Kossltth L. sgt. l6-17.
Vezeto foonos; Dr. Simon Marianna

rendszert

- orvos
2.

Az Országos Mentőszolgálat Csongrád

megyei Mentőszervezete

nevében

szeletném Önöket tájékoztatni a korszeríí,

köZponti sürgősségi ügyelet rendszerének
felépÍtésérőlés előnyeiről. Az ismertetésre

kerülő rendszer több, mint négy éve a
megye teliiletén az atábbi helyeken
működik: Szeged, Makó, Csongrád, Szentes
és vonzásköÍZetük. A tervek szerint
Kisteleken és Hódmezőr ásárhelyen is

hasonló rendszer szerint fog működni

a

köZponti oÍvosi ügyelet'

rendszer az alábbi célokat kell, hogy

megvalósítsa:
l. egységes sürgősségi rendszer kialakítása

2. teljeskörű szolgáltatás, biztosítva a
lakosság Alkotmányban

is

biZtosított

esé1yegyenlőségét

3' a rendszer minél gazdaságosabb
muködését.

ó

m e

g

1' vonzáskörzetben működő mentőá1lomás
szükséges strukturális és funkcioná1ís
integráció miatt
2' összevont terület lakosság létszáma több
mint 30.000 fő

3. sürgősségl hívásnál a beteg feltalálási
helye 25 km távolságon belül legyen és 15
perc elérhetőséget biztosítsa

A

sürgősségi ellátás láncszemei: szorosan
egymásra kelL épülnie :
1.

'

SZoLGÁLÁTIRÁNYÍTÓ

- aki a beteg v. hozzittartoző bejelentéséta
104 v' egy köZponti ügyeleti számon

asszisztenciával kell , hogy rendelkezzen az

orvos' (egy szívet újraindító készülék defibrillátor kb' 4-5 millió Ft, ügyeleti
terepjáró autó 5-8 millió Ft)

Ajánlatunk fontos része, hogy a
gyermek- ügyeleti ellátást minden
esetben gyermekgyógyász
biztosítjuk.

fogadja
- orvosi tanácsot adhat

104
vagy 474-374

egységet
3.

BETEG

fel kell ismerníe a sürgető,

ál lapotot (oktatás)

FAI,I]SI SI]TTOGO

8.

szakorvossal

HIVJA A

- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb ,
a helysZínt leghamarabb el sürgősségi

sÚRGŐssÉGI EGYSÉGEK_

- oRVoSl

ÜGYELETl egység-licence
vizsgával rendelkezo rezidens-háziorvos

Mondja el mit lát

ESETKoCSI- mentőorvos
- RoHAMKocsI - speciális siirgősségi
-

Ne a diagnózist!

szakorvos

Röszke központi ügyeleti csatlakozása
esetén arra törekszünk
' hogy Szeged
városában működő sürgősségi központi

ügyelelhez csatlakozva biZtosítsuk

Válaszoljon minden
kérdésünkre

a

modern trírgyi feltételek mellett a maximális

szakmai felkészüItséget' Amennyiben
Mórahalom központi orvosi ügyelete

Adjon elsősegélyt

működését megkezdi

A rcntlszer uz alubbi normutívak firyelembe
v étel éve l v aló s ít hat

megérkezésétgaz elsősegély

elvégzése

Tisztel Lakosság!

A

döntését meghozva értesíteniekell az

egységes számon elérhető sürgősségi

Mentőállomáson,

a

várj^

Mórahalmi
lakosság bármelyik

rendszert íelkeresheti panaszával.(Hívható a
süIgősségi telefonszám : 104)

Az

ügyeletet

Közpoti

- . szolgáIatvezető

ügyeleLi szolgálatvezető dönti el.

hogy mely egységet irányítja a helyszírue.

A

kíérkezősürgősségi csapat egységes
sürgősségi elvek szerint látja eI a beteget. A
szakmai felkészüllSég€t a rendszeres

^z

15

rc

helyszínre irányítja
a sürgősségi orvost

rovábbképzesekkel próbál1uk brztosilanr'

A

háziorvosokat, aZ önkormányzatot a

csatlakozás lehetőségeinek feltérképezésére
az vezére\te, hogy a stirgősségi ügyeietek

tárgyi fe1tételeit önerőbői nem tudják
valamiüt €Zen esZköZók
biZtosítani,
éleweszélyes
alkalmazására meglele1ő gyakor1atta1

Még várjuk mindazon vállalkozók
jelentkezését, akjk hirdetni szeretnének
a 2000.

éviSuttogó naptárunko

,

és

I999.

NOVEMBER

ellenfél.

Röszkei

i

Serdülő csapatunk sajnos folytatta rossz
szereplésétés hazai pályán szenvedett 3-2-es
veÍeséget a KistelektőI, viszont elokészitő

és

Az első csapatok mérkőzésénviszonylag
alacsony, de izgalmas mérkőzésen 0-0 lett a

A gólokon Jaksa István 2, Magyar Csaba'
Terhes Norbert és Bakaity Nolbert

szabadnapos volt.

A

re vefte a taffáskút csapatát, ezzel a győzelennel

körben mindkét csapatunk
csapatai voltak.
Csak míg a serdülők ó-O-ra kikaptak
otthon' addig Tisza-Volán Röszke

következő

ellenfele

ál/ette a ve\etést a tabelián' A Bdszke /l csapata Vis/ont 3-

Egv hétÍelkésőbb második csapatunk 3_3_as döntellent érÍel

Már a

csapatunk

sZatymazon. Előkészítő csapatunk

csapataink

2-es vereséget szenvedetÍ PUslamérgesen'

EZulán kót, méB veretlen csapat

Kistelek

megsemmisitő 8-0-s vereséget szenvedett

közül most az AUta 2000 csapata játszott
szombrton _ akúbet 2-án - és hazat pátyan 5-1-

most 5_3-Ia, úgy hogy mar 4-0-ra is vezettek'

a

hasonló koru csapatát.

október 8_án serdülő

Megye lll-as

Az ifik ismét nyertek

osztozott

csapatunk 5-4-re megverte

végeredmény.

Október 3-án UTC-Mártély csapata

látogatotl RöSZkéIe.

tudtak

Terhes Norbert góljaival nyertek 5-1-re'

\lt snorteseménvek

.r-a

Az ifik végre id€genben is

nagy arányban győzni' Módra Gábor 4

a Bordány

csapatunk 8-o-ra nyert.

mérkőzés e1ején Donaszék ellen, mÍg vasárnap sorra kerÜlt a csapoft rangadója,
Sajnos október 23_án mindkét
kétgó]os e1őnyrc tctt sZeIt a hazat ,.]n0l
'7 ALlo 2000 cs:para 4-]-es VereSdqel szenv"den Üttdsen rjs csapatunk veszitett Sándorfalván'
csapat ' Szécsényi Gábor ezze] át ke]letÍ adnia a tabella e]ső helyét.
Elokészítőink megszégyenítő 15-0-s
szabadr'úgásából, Szőkc
Péter )któber 16 án megismét/ódÖtt a Sándalalva -Böszke mérkőús vereséget szenvedtek, serdülőink
fejesgóijával kialaku]t a fé]idei csak két asztállyal lejjebb, de ifi sem bírÍakegymással a viszont 3-2-re kaptak ki.
crcdmény.
csapat0k és 3'3'as dönletlen /ett a m€ccs vége' AZ Auto
október' rrtolsó hétvégéjénserdülőink
S7iinet után is a hazaiak rohamo7tak
2000 csapata 0pusztaszeren játszott 1-1-es döntetlenre'
szabadnaposak voltak, előkészítőink
és a mérkőzés végénKopschitz Péter 1_es
)któber 23-24-én végre ismét nyert mindkét
Balástyrn szenr edtek 8-0-' reresóget'
ta1á1koZott'

góljával beállítotla a végeredményt' RósZk€

-

csapatunk' fiöszke l! a Déli Apró csapatát vette

UTC-Mártély:3-0
október második vasárnapján csapahink
Sándorfalvára utaZott' Ificsapatunk 0_0_s
döntetlent ért ei, mig clső csapatunt hajtós'

neg 2-1re,

Sándorfalva _ Röszke: 1-1
A hónrp közepéIr. októbcr l7-en lneg;ci
rangadóra kcrült sor, miv€l a listaYezető

Röszkére. Ifistáink 2-1-es
győzelmükkcl megadták az alaphangot. A
gólokat Terhes NoIbeIt és Laczi Norbert
szelezte. Sajnos a röszkei csapatnak nem
szőregi csapatjött

Alto 2000

Tis zas ziget

ottömösön

Röszke:

Kézilabda

0_0

október utolsó hétvégéjénKiszombor

izga1mas mérkőzésen Szőke Péter gó1jával 1-

1-etjátszott'

aZ

látogatott Röszkére' Ifistáink sainos nem
tudták hozni az elmúlt hetek 1ó lormájál és
4-1_es vereséget szenvedtek.

A

becsületgólt

Módra Gábor szerezte.
Ezután kezdődött a megye I_es mérkőzés.
Sajnos nekünk meginl kedvezőtlentil alakult

a meccs, mivel itt is sorra kihagytuk

a

szeptembel 30_án a Juhász GyuJa
Főiskola vendégei vo1tak és 34-2o-Ia
nycrtek.
A következő

héten a Vedres suli csapata
látogatott Röszkére és 33-19-es vereséget

szenvedtek

Öt

a

röszkeiektő1.

mérkőzós után elszenvedte első
rereségéL a röszkei csapat' A JATÉ-ról

helyzeteket és az ellenfél újra elhúZott két kapott ki 24-23-ra.
vo1tjó omcn az iÍisták győzelme, mivel sora góllal' Szekeres Zolt hajrában szerzett
Ezután a Szepi jött hozzánl és 24-24-es
hagyták ki a helyzeteket és a listavezető kél góljával sikerült szépíteni, de még egy góIt döntetlen lett a vége'
megingást kihasználva máris clhúzott' de máI nem Sikeliilt szerezni és végül a parázs október végén szabadnapos volt a röszkei
azér't Szőke Pétcr góljával sikerüIt szépíteni'
hangulatú mérkőzésen a vendégek nyertek 2_ kézilabda csapat'
Röszke - szőreg: l-2
Chri.s!
1-re.
Egy héttel később Tiszasziget volt az Röszke - Kiszombor: 1-2
Papok a Premierben

A

PlemieI

söÍö-

zőben minden héwágén
tö11ánik ValamiI

Ét.l,

'tol

é' hon"

gulalos élőzene válja a
kedves vendégeket. Ké'

pünkiln Pap Béla hal-

(s)ülő nestel és lrp
sziIveszÍeÍ hízigMda'

Isnél kitalíJlák, hogy
'ki1álalnak"

a

gekmk.

r,endó'

TJ

Ket I D8 L)oI l

nu íb

li rlr' Qi nr!

Kérleh Benneteket, hog' nézzeteh szét
otthorl' és az elÍelejtett, azótú sern hasznóIt
szöIlőkereteket, madzdsszöt őket' pröng}-

tzö őkeretehet ne széryeujétekutóIag

lisszajuttÍ,tn; hozzón' sajnos

flag}Ón

t dom pótolni.
szerencsém lolt' hog Fodor Zsolt
asztalos tÖbbszöÍ is hisegitett soron kííJill,
önzetlennl hészített nektlnh heretehet, hog)]
fiehezen

Külön

hos.zú; fLADoK

db

lrán\ár] 5000 FL
l_rcleklrjrlni: )77 ólo os relefon\7im."

1999.
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(l50 cm
'. :}

ao'

E

1999' decembeÍ 5-én l5 órától
a helyi mÍivelődési házban;

'VÁRJAToK MÉc ŐsZIRÓZSÁK.

'

'" címmei

MAGYARNoTA délutánt szeNezünk'
Vendégünk: LÉvAl LÁSZLÓ nótaénekes'

munhánkat lehető!é teg}e' kiá ításainhat

Jegyek, korlátozott számban, csak elóvéteiben (nov.
15-29-ig) kaphatók a művelődési házban: 300 ]]ífő'
A helyszinen a nótaénekes kazettái is

Ezúlon szrrrlnch hó\zonclc! mondoni nPhi'
Szepáriló Justin Magdolna

Minden nótakedvelőt sze1ette] várunk:
a Nyrgdljas Klub tagjai

si

uonolassá segitse.

Gázkészülék javítása'
tisztÍtása.

Új, vasbeton SERTÉS ETETŐVÁLYÚK

N,ÍEGHÍVÓ

Szikula Szilárd
Telefon: 2'12-203

Mobil: 06-30-9-430-067
Röszke, Felszabadulás u. 105.

megvásárolhatók.

A köVetkezö Suttogó aec. tffii
jelenik meg. Kérjük. közlendőiker
dec. 2-igjuttassák el a
szerk

esztőségb..

FAUSI SUTTOGO

||

f
I

9,

Lz

ezr edfordulón új ra szilv eszter ezzen
a Forró Fogadóban
_b
még korlátozottan kaphatók:
"-.Jegyek
-'''ir
l ,_ -\
Í:.Á^l,lÁÁ^i.
"ii\
Érdeklődni:
l

12 -884
[' &"í.'.'*on"'-11?11, .r.
Személyesen:
"r &"J

tlm.)
U l|ll|lE.á

^r^2

'''

Szolgáltatásaim:

/'.1.r.

l

Í

^,,
6785 Röszke
I. K. 4

''Fém-FA Ffirész'' !

-Bérlűrésze1és
-Nyár-, fenyő-, akác rönkfák beszerzése és méretre vágása
-FétrresztergáIás
Az érdeklődőket szeretettel várom hétfőn és kedden egész nap'
Röszkén a III'kör'zet 255. alatti telephelyen
vagy 06 20/3354307-os teleíonon'
tul.:Kácsor' Mihá1y egyéni vállalkozó.

az őszi hűvösben is'
Hornyákné Or1ik llona
(213-366)

..1

Fltes em lí?d)'es |ús
uzL

t

?ITID€fi

cl RoZ?I8o

KOSZORI]K

FAI,USI SUTTOGO

unne

Röszke Község
Képvisclő-testü1etének lapja
Eng' szám: B'THF/888/Cs/92
Megjelenik: l 200 példányban
Szerk': 6758 Röszke
Felszabadulás u. 8'1
' TeL: 62/213-244
' Faxr 621273-591
Felelős kiadó: Magyari László
Szerkesztő: Hornyakné orlik Ilona
TeI.lfax 621273-366
E-mail: suttogo@tiszanet.hu
Tördeló szer'kesztő: Po1yák Zoltán
Munkatársak: Borbásné Márki Marta
Turucz Józset. Barkai Krisaián

.
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GOLD PRESS NYOMDA
Szeged, Boldogasszony sgt. 53-55.
Tel.: 6213I l-l I
Felelős yezető: Illés MiháIv
1
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