1999. október

FAI-USI

VIII. évfolyam 10' szám

ffi

o

u

Í

Y

Röszke Kö
A

képviselii-

zs

ég Képviselő-testületének Lapja
SZolgálhat' TeÍnésZeteseü

tcs t ü]ct
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Szeptenlbel 9-én ]llegtaltott

ü1éséna közsóg ivóvízellátásáró] tájékoZódott' A

l.

szakembcrek beszínrolója
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AZ eltelt évek a1att a víZíogyaszlt'is
folyamatos növekcdésc vblt
Inegfigyelhető. ktjlönösen

az ] 99E-as

ér' volt kienrclkcdó'

AZ üzcmc]tctóS Í'eltételeitévl őL

óvlc nehezíti' hogy a tenntaltiis]ioz.
1clt'JiLr.1.l, hJ./ nJ ll :lll)J;ÓL 'lIJl

folyu-natosan ernc]kednek. AZ elmúll

nyi11k a polgárnestelel
hivatalban történő
esketésr'e is A rószlctckről Csányi lstv/lnnétól Ós ílz

gyor'sirn clhaszná1ódnak'

Magas ta]ajvíZszint az oka

a

szcnnyvizvezeték kiépitéslI. ütenr

lnunkálatainak késésóbcn is' A
kivitelező Resornont KFT szelződéS
n]ódosítási kórc]emnlel fbÍdult aZ
öttLol tn"n1z''r tclc. ho31 J/ el\lLi.i
munká1atok határ iclejét a rnagas
ta]ajvíZs7int n1iatt későbbi időponlIa

módosítsák' ehhez azonbirn az
Jnknrm,'n) / 't rcrr la ll 'rozzt.
Testülelünk ragaszkodik aZ eredctj
időpont tcrvckhcz.

hír ViSZont, hogy az
ól'odánk titadása után lehetőSég
n1ílik lrrr. lIoqy tcctty rzeIitrt ,'.
Örőmte1i

tel'mésZeteSen téIítésidíj c]lenóben
az óvocla aullrjiit házassá-rrkötések
céljírais Juénybc vchessék az

érdcklódők.

A nléretejben js

1ágasilbb'

trlegjelei]ésében pedig igcn impozáns

épi]let az ünncpi a]ka]onr helysZinéiil

1999. OKTOBER

1c'ldolgllrs1ú Í'eleleverrítő műsorrrkkal'

óvodavezetótől ]ehet étdek]ódni.
A :n00 (1\ k_.',/obcll iJj)./c-Ü\e

rall r lci, eg rnre/nlen)ei
bctr nJ)/n:ill \/. míl;Jlcchnl\al

eszközpar'k lelmórése, nelyet zr
Röszkei Kábeitévé Kft' végzett e].
Összegzéskéntelmondhatil, hogy

a gépek nagy lésze kczc]nl tudja a
2(X)(). óv''problómájít'' l'tgyanakkot
./

i.L.cec\ et)-krl rep .lílcj'.

nár nem tuclják a zavaltalan
óvckben nagyon sokar költöttünk a
ügyintéZós mcnetót biZtosítani aZ
település régi vízvczctékeinek ezredforduló után' Teljes kölÍi
felÚtjitásaira. hiszen a magas talajviz
Ielnéréskb'
ezer forint
nlidtt a rógi acélanyagú vizvezctékek

Kedves meghívlrsnak tctt clcgct a megfiata]odott
Hasitó Együttes' A szeplen]ber elején megrendezcsrc
kert t Fűszerpaplika nap0k nemzetkóá fesztiviílon
nulatkoztak be a lrag1'ományos fűszer]]iLprika

me1yek
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legsztikségesebb

í/ "ll]l L'./lo.'l'lni
évvá]tást éS
a 2000' évben a ZavaltalaIL
b.'.zc zó.ekrc,
turJj1rk

a zökkcr'rón'rentes

műkódéSt'

\ ll'u nlpok or r(.1\enelep.ll,:
ünk vendégúllátásáÍa és a falulapok
köitségeire sza,rirztlik nleg
képviscliiink irz anytgi támogatáSt.
lt4lts ik

' ronlániai

kapcsolatunk

A ]Idsi1ó a Rooscrvelt téli helászcsáldit clótt.
fotó:

Makr1K.rtl

Á Roosevelt téri haLaszcú & előtt igazi jó hangulatot

s'akivi[€ citcla

cgyiittcs lányiri nujd utiina
1c-,'. p.prrl.i d!.lok".\xnru5orvelel
nég a venc1égek is t_itncra perdijjtck] A cslpat igi]Z!]n kÍett
mag/art' idősebbek es fiatalok ''egy húron pendültek". s
ezt a lézők is megelezték- V.rstag Peti és FijLle Csaba
nlunká]kxlzsiuttk kósónhetrrn két reflektoÍ \'ilígjtolta
be ' i,''1"1nn, e].4lkli \oLét\egel. hr'zen .' ntúsor a
lendczvÓnyek zsúÍbltsága mian csak 20'30-kor
teÍemtetek a

lelh -9',,l.rkl./

r\r

kezdodhclctt.
Köszcjnet rnindenkjnék, aki Sz2badidejét leláldozva

szereplőkénl, vagy: nézőként (szép sál]mirl voltiü
Röszkéről

j_s)

IásZt \ett abemrLlalón'

C]síksZenIdorrlokos fenná1]lrslrnak

4íln (''\'.' L'r ''-drrlojl'r.r k.rpott
nr'-rlt ir.i.r
'n l,ol rtirt) /J i Jlr\.
rrel;cn e-y rrecl lo. dele;rr i^
,

AZ l956-os októberi

képvise1i RösZké1'
Utolsó 1'e1vetésként elhal]gZott,

forradalom évfordulój án és a
Magya.r Köztá rs as ág

'' vagy sebesség
kor1átozás táb1a kerüljö]l
apróságaink testi ópsógÓnck

tiSztelettel meghi\'JLlk i1 közsóg lakosságát
1'99 oklóbe. 22_én l].]o'ra !

hngy

J/ o\oJll lt.ri út.z''kr zl rlr

''Gycrmekek

rllcgóvása órdckéberr'

,

tsI4\'l

unnepen

m, . ,o".r J/n rn.-..r, Jl(

..

ünnepségi1nkle'

A műsor után eevüti koszolúzzuk meg i
loÍÍidalonr nrílLi{á|xk, Nagy ]nlre \,olt

,llr,rt-r<lr,rlunk iL Lrnbor L\
kt]Itúr]riiZ palkjábtln

t.L

EALUSI SUTTOGO

L.

havonta vétcukor-ellenőrzésre kell járni az otthoni ellenőrzések
mellett, évente egyszer pedig szükséges egy mindenre kitefjedő
nagy ellcnőrző vizsgálat'
A betegck oktat1rsával régóta SikeÍesen foglalkozik a szegedi

Kedves Röszkeiek|
A z Lletmód Klub tzeplcmoeI lÓ jn t:lrloI|] lcgJlóbbi
f'\.ö:szeiövetclét. t,mét vendégunk voll Dur}Zl Föorvos Ur Ós r
szegedi cukorbetegek klubjának vezelóje Nagyné Bíró Ilona'
Sainos a cukorbetegek köZül eiég kevesen jelentek meg' mind
összesen 22 résztvevő volt. Nagyon fontos témáról beszélgettünk
pedig, a cukolbetegség heveny' vagyis azonnali és hosszú távú

Diabetes Egyesület' Ebben az évben őszi oktató plogramsorozatát

októbel 25lő1 29-ig tartja, naponta délután 3 órától Szegeden a
Kálvin teri Közösógi házban. e részvétel ingyenes, minden
éÍdeklődót szeletettel várnak' Részletesobb információt a napi
programokról a Délnagyarország c. napilapban olvashatnak majd.

lehetséges SZövődményeiről'

Rövidtávú, azonna1i szövődmények:
1' alacsony vércukorszint / hypoglikaemiás / kóna
2' magas vércukorszint / hyperglikaemiás kóma./
Mig az első szövődmény a már kezelt betegeket fenyegeti,
addig a nragas vércukor a még fel nem ismelt cukolbete8eknél
ol'ozhat pr oblémit
szó volt ezek tilneteirő1

A

éS a

megelőzés lehetclségeiról is.

hosszű távú szövődmények évek múlva jelentkeznek,

természetesen aZ egyób kockáZati tényezők hatásáÍa is' rnelyek a

cukolbetegnél még fokozottabban halnak /a magas koleszleÍin,
rnagas vérnyomiis, tűlsúly,/'

Mindezek ereclményeként: sziv és érrendszeri szóvőc1ményck'
legrettegettebb az érsziikület miatti láb amputáció - ezek szálna

éves szinten sajnos a nlai napig nem asökkent, eZ iS mL]tatja a
gondozás, a betegséggel való törődés alacsony színvonalát. lde
tartozik még a vese eléglelenségkialakulása' az idegrendszeri
problénák, és a lábak 1ú1apota, 1orzulása, séIii]ései. Végúl,de nem
utolsó sorban a szemfenéki erek betegsége miatl jelentős
]átásromlás, és vakság is bekövetkeZhgt.

l999 november l3-án lesz a cukorbetegek Világnapja. Ez
a]ka]omból megyei taiálkozót szetveznek a Csongrád megye

Önkorrnányzat Székházában a MegyeháZán. Reméljük' hogy nri is
ÍéSztveszünk ezen a találkozón nem légen alakult cukoÍbeleg
csoPortunkkal. Az érdeklődők jelentkezését várjuk, bárhoi.
gyermekoryosi lendelőben vagy a művelódési házban.

Legközelebbi KJub napunkon szintén sokakat érintő

problémáról lesz szó, nevezetesen az allergiás megbetegedósekről'
Elóadónk dr. Makk László főorvos úr, a deszki tt]dőkórháZból. AZ
öSSZejovetel időpontját elobbre hoztukI október 28-án délután 5
órára. merl az idősebbeknek így könnyebb hazajutni. Akit érdekel,
reméljük, tud iclőt szakítani, elsősorban a fiatalabb korosztályra
gclrrclolok, köZtük máI szinte népbetegségaz allergia'
Még egy program-előzetes;

November 27-én Kataljn napi jótékonysági bált szervezünk a
rnűvelódési házban, melynek bevételót a tankonyha program
nregvalósítására ajánljuk fel '
Részletesebb infor'mációt a Lap következő számában közlünk,
n]indcnesetIe aIIa a napla tegyék SZabaddá m.igukat, me nagyon
.jót sZórakozhatnánk együtt.

Hogy elkelÚljék ezeket ir veszólyeket a cukorbetegeknek

Dr' Sóvényházi IIona
az EgészségvédőEgyesüiet elnöke

nagyon pontosan be kell tartaniuk kezelő orvosuk diétás tanácsait'

-t_T-*
Falugaz dász

tájékoztatőja
Az utóbbi

időkben megjelenhetnek
rendkívüli, vagy eseti, tglmelőket érintó

jogszabályok, rendelkezések, melyek gyors

kijzhíIIé téte1e körzetem te]epÚléSein
esetenké]]l gátolt lehet (nincs helyi
önkormányzati újság. vagy kábel-tv' vagy
aZ van ugyan' de bizonyos időszakokban

nem üzemel' vagy a helyi újság a
képest máI késve jelenne meg,
egy
része 1anyáSlakta, stb')
a terület
Ugyanakkor a végrehajtáSbirn n'regjclö1t

határidőhöz

lell lJllllIli.
időben
a
tá.jékoztatás
hogy
Azért,
IendkíVüli
ilyen
aZ
megtöIténjen,
r'endelkezésekről il körzeton mindháron

Fe1hívom a figyelmet, hogy
csak a határidőn belüli, ós csak a
körzetem te]epülé'ein. a nálam
beadott üg1ék ValódiSágáert
vá1lalhatok fe1e1ősséget!
A/ |qaa' o\,/en veLendcj. de .r még mcg
nem vásárolL kalászos vetőmagokra
támoga1ás kérhető (búza, írpa' rozs,
triiicale).

A te;vezett veté$efileteket a vetőmag-

íalugazdásznál be
kelljelenteni, e, azr igazoltatni ketll

beszerzósI megelőzően

A regisZtÍált 1999' évi, biz'onylatokkal
igazoLt fö1dalapú támogatáS második
rószletét az APEH-tól kell igényelni.

Határidő: 1999 okt.30

l_lLjridöker rzigorúan bc

szükséges iralok:
Számlák, a regisztració idején kiadott

a kifiiggesztés
bárnlely
bármikor.
bárki,
alapján
telepii1ésj fbgadóhelyl.in
telePülésIói érteSúlhet!

FALT]SI SUTTOGO 2.

"

"Nyilatkozat'' ert"tn'Óben| (vctőnag,
műtrágya, novv SZeÍek)
-

99l ] APEH Zo]dnvomtatvánv

- 3;5 sz. nyilatkozatok, melyeket

a

falu-

gaZdásztól lehet besz9lezni.

Az 1999-ben felhasznált

gázola1

jövedéki adójának visszaigénylésér ől
koIZeti Íalugazdás. helyben adja ki
támogatási okrratot'

EZ alapján aZ igényléSta

a
a

Vám-és

Pénzügyőrség országos Parancsnokságának
a Városi Hivatalához (VPOP) ó720 szeged'
Dankó P u'4' kel1 beadni.
Szükséges iratgk:
- gázolaj-

,

vagy szolgáltatásiszámlák

- fö]dterületek

adatai 1hely'hrsz.' ha,

művelési rig)
-

V 9903 l.r,i vpop nyontatvány, a
hozzá való borítékkal együtt

Javasolt határidő: 1999. november 1ó.
RésZletes tájékozlatást kérhet bármely
településen való tbgadóóráim alatt!
Nagy Ernő
falugazdász
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A ./ .c,1, D,'r:t rlrk.,nJtrlrt., u-orzi.in,,l c.
f1
Ler ki,.z,,hor
ncnn.k be ar
";t,/t

lllkllliák

hol aZ egyikÓt

mázolji'rk

és

KERESZTtrt,ÉS

VIindkét szobol "hős vértti] pjÍo5ult''

s

l

1759-1831

Monika Röszke

l

6'1 éves

]

]V1r'lria lV1agdolna

ülő

I8ó9 Jókai

1érj!

es

Úlindenestül ]ehajitották a kelcnlöldi hegyról
l0.16' szeptcmbei 24-én'.{00 nrétert zuhiirt. s

lcnl a

l)una partjlln kövekke]
szétloccsantotltik a koponyái1lt' LZt a
helysZínt nra C}ellél t_he_eynek

hivjík'

Kapisztráni Jánosnak 1456. október 23-án
kellel nrcghiilnii:l (-ilta utJl)t pe\ti\ ilniny.
ban,

iulikor

a

szerencsétIen l]etegeket ápo]1a.

I nlLrgrl kcres/c )cl.,il(]liil\t '. cé],'/l. \ l^lleneL

\1'ndkcr kLizJclenr

.c!l,'l \JIU

kir:t'tctrc.cn lrtr..'l']doll ]|]c- lon|_./öl i:

nitg-],ar tijfténelerllben. cie
V. e)rr^tsulg ,.u.'L:lrr

rr Eut(,|j.

j'

aZért
re.ze

triaradt. N,lagyirrország nem lett Balkiin' Csak
. z r lio'.u és lirL:r''' r tcmplotr Jit.Jl_irll e\ :l
-nuerrrlil|nn:':ri r. cs
.
,,kr.rlrrr
l]tlszlítás egy kicsit Zavar é^s kisór1etiesen .jclzi,

ol

.;rch

lrogy a Ba]kán k(jzel van és n']i jS oc]a
soclróclunk, pedig n]i kezclettill fogva
EurópáhoZ iaÍoZunk'

l(1llaLJó7_se]

1999.

oKTÓBER

M

A kd,jivű

cmber fiai /a iegplvelofubb

Magyrrr Í ó/
] 8,l9 Pelófi sir'1dor
I I 7- I 882 Arany Jnnos
l 853- ] 860 Madách Inrre A2 ember b:.pediáia
Rcviczky oyia] Pán ha]íla. Rezeda_ve&k
I88l
Ká]mal,rl A lót at)-lfiak /1835 szent Péteí

l 823_
1

MI TORTENT

MAGYARoRSZÁGON EZER ÉV
ALATT?

IRODALOM

épitcnl;

ptispoköt] sZekerÓheZ kötöZték

6 \'örni u ry ]\'lrnzJ] : rzoi'rl l8] l Gonsor e.'lüMd
|8ö5 lí\ll'] \4ik]o\ .' m:,cr ir regén1 út'önijd

l852 Kenren; ZrLgnroncL önegi er lerrr1a
1845 EölVo\ Jóese |
'{ tl]u F$.mi('

Lovászi Inlre 50 éves

vJjls

VAGY A BALKÁNH()Z?
Gei]órtnek Szcnt IstvlLn adott Í'cladafol:
HI'IET és KUL|ÚRÁT irdni a kclet és llvusaf
hatálán t1rjékozódni akar'(l rlagyal népnlk.

vil'''', tli.kol' cl'zrbrJLrlt lndul:ltok elsijoL]rlék
a me8békítésreBuda lelé közeleiiij' szákéren

a

l'86 Dugoni'. A.JIai pIJri.B verzere.' SzegeJ LiráJó
piari.t urn'ln:['ell rt regénJ e lkon k ien lelke o .'nr've.,.

]!ÍÍrtonKlára 47 óves

,]t''trrlnlr [)Ólili"3ilJ8 l/l
jÍ-JPntell.':
l: I ROPAHOZ AKARU\'\-L T.ARTOINI

Szent istván halála utáni kir1ilv'

A

l4'l 8 l 5 Katona jóaseÍ: &1nk h1n
823 Kölc\ey Fefenc] Himnusz

l8

kelcszténységkeleti
\'agy nyugati változatál k(jvetjük-e? EZ a

i'elemelésére'

a íelviliigosod:k testőre
Fcrenc /a nugyar preromantika

l 'q4

a

szegények

Katncy

18

'IóIh K.iroly te]csélle
+ 1999. szeplenrbor 19.

óleslátiisú
enlbeleknck töÍténe]n]i Íéladata? - Mint papi
cnrber'ek ér'ezték a fenycgetó szakadás

Ós

Beslenyei György

l301 Kistrrlurly Sáráor /a nemessq kö]tóje' Hinrü/
l773-]805 Csokonai Yitez Miháy a klasvikus. a rokokó' a
népies t'onn{ a Ptromanhkus foma es tárt]'om tökéletesre

Battancs Etelka Íérjc
+ 1999. szeprcmber 14.

Dc nri vo]t ezeknek aZ

gondozallan bcLegek

8l 1

tejllrsztő;e

Nómctb Lajos

akkori

tnoÍIostolokal i1]apitani a condolkodlls
képzéséle'és isprltályokat lólcsiteni a

1

]763']845 Bilts.myi Jínos 'vigyazó szemetck Párism
vesÉtckl''
j76]-1795 l(ámrán Józsel Fanny hag'omiinyai/a
magyaÍ
vcntimenti ist! Íegeny mesteÍemkjie.
l 776'l 336 BelLsenyi Dlniel: 'Ton a ülág bus tengere,'

+ ]999 s:,ePtel]lbcÍ 8.

diadalarak.

Téilplomokat és lskolákilt

747-

n),eLwlrta\ vezerd

Páp Ilon'r 5l éVes
oÍdögh szilVcszler fele\óge

is örül a
ronlokból fö]tlur']adni tudó nemzet örajkös

ves7edelmét' ]-rogy

1999. szeprenlber 18.

]'L}tETÉS

temp]omba rna belépó csodálkozó ó5
imádkozó embelck ]20 éwc] a katasztróÍa

pusztularsÍa, hanenr nrég a turjsta

ó Zrínyi N{ik]ós: szigeti veszedelem ,/barokk epo6/
_6|

Bácsi Zso\t szegcd

1999 szeprcnrber 15.

Fo_ttJ:rlrti

ttláu tnál aJig gondolrrak az

rlofirLu-,r,'

vtmélya líra me4erernttijd
i'lno' íllgv.rr rn, rttopeora 'a

|6ín

Vigyik,í'l slíndor Ro\zke
VáIll{IiAnil(ó Roslke

a

il.igordas

/a

'e"c

Nl'ke' Kc]e1len Tn-öknAzig| lI'\ele|\
IrÜo B.\j pclcl eloelyi p]p \4qoyJr {'tl,)én'i' e)o mag}rr
iftialorn1öíénet/
1704 1779 Falud] Ferenc /a koső barokt es a rokokó
k jenrelkedő kepviselőjd

Györgvicz€

lR7o-e. nrgy .i.riz
I

]

s/eged. sz' GellélGtp

a po8iinys1lg pusZtítiisait'

lz

teh

Toppantó Idit Rö\lkc
Itl99. szeptenbcr 4

elődeink
]clkesitó r'ezetőitlek emlékétőzi' AZ esvik
Kapisztr'án sZcnt JlLnos 1érences barát._iki
NlindorÍ-ehérv1trnál. a nlai BelgláCin1ll vezettc
a töIökkc] viaskocr't nragyar'okat i456 ban
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Terviink' hogy

a Falusi suttogóban akik negtehetjk, lrogy ebéd után kellcne c]ószijr iS

határozott döntést

rendelkezésütikre álló hasábon az idei hazaviszik kisgyermekükel, hogy minél hozniuk: akarják-e, lrogy óvodás legyen a
szeptetnbe ől továbbra is olyan nevelési, ta'bb idől tudjanak együtt tólteni' gyermekük. Ha igen' ne hagyják órákig
pedagógiai
piszmoglli reggel, hanem

t., d._,..i:,'
l a p a \ '/ l a l a l o k ]

l

A gz*zffiolDrts p44oNy tÍÍÍr6löltöztessék
el

öntül]k folmába, melyek a kisgyernrckeink
életéberr jelentóséggel bir'nak, hir'rnyrrk,
vagy meglétiik minőség i javulást
ctcJ'trenycu ne l \elLk vr lu röl,il]és.oli]n'
ovodapedagóg ia i tapasZ|al at a in kat

mindannyluk óIijmérc' s hir ez a hét óSSZes
tlapján Irenr is ki\'itele7hető' látrriuk kellene
azt aZ öröü]el, mit jelcnt' ha egyszeregyszer elfiftrrdul.
Fontos. hogy - amjnt ezt az elózetes

segitő sZakenlbelek véleményóvcl
tánrasztjuk alá, hogy minden,

el.jár1tsunkat a

pszichológiai ismeleteikkel briliánsan

kisgyelmekkel töródő folnőtt szándókainak
negfelelően merithessen be1őle'
A besZoktatás befogadás tapasztalatai
Százho]das pagonyunk szepLemberének
végénn-rár öSszegezhetőek, S a következő
néhány nlonclatbal] köZkinccsé tessztlk
őket:

Ui 8}ermekeink többsege

már

beélkeZett óvodánkba. Több. kevesebb

problemáiirl. dc sikcresen legyözve

lrJu mJt nlo\{3nra
csoportjaink életének'

A

.-rktiv

c

I'ószc:ci

besZoktatáS-beíogadiis nlódozatxi

közú1 ictén 1eginkább

íel

korán,
37 óvodábr. e.
mondják meg neki' hogy mikor jönnek
élte' Ésvalóban akkor menjenek' A szúlői

Vigyek

a'hélyvíZ" Stlatégiát

Választotlák a szü]ök, s okozott ez gondot

valamennyiünknek. Sikelesebb volt, ha

szépen, lassan, tbkozatosan .jutunk el aZ
oviban ebédelésig'S nriveL megtej']etjük,
ncm is kívánjuk hosszabbí|ani aZ or|hontól

való lávollétet' A

sZijlój értekeZ1etcn megbcsZéltiik-'
A

mcgór.,

ik. hog; u szulo n tre vln elszinrll

és mennyjIe.

A szülói

hatiirozottsltg a

0któberre tervezzük:

gyerek számára i5 nlcgkönnyíti a t-IlaÍadáSt'
de a gyerek szánlára per'sze nagy
könrtyebbség. ha nem egósz napl'a kell ott
maladnia (kü1önösen eleinte), hanem csak
egy délelőttre'
Íotrt,rt lz i. h,.lg1 a g1erck h:in; eres'
H/tlonréves kola köriil nehezebb a dolog,
mint majd a negycdik élctéVfcló (de persze
ckkor is sz1rmitlratunk n]ég legörbüló

A SZULOK SZERVEZETENEK,

A legtöbb gyerek, ha kóZösségbe

a h1rdetőtáhlán

Heiyi

megy'

/minden kinek megfelelő időberr/

Parkosítást aZ udvaÍunkon, sziklakefi.
virágágyások telepítéséta beérkező, ősszel
évelő vnághagymákból,

(a

A tiltakozó. je]eneÍct

rendező
gyerniekek ese|ében először a szülőknek
.t\

-i

.t\
-i

-tl

Tanító M. K' GHANDI
(1869-l948) sZobrának
felavatására, és a terület

NnvÜnNnpÉNnr
(GHANDIA)

deklarálására.
időpont: 1999' október 9.
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A tavaszi ós ny1Lri
csapadékos időszakok
nen] csak az

fclaján1ások li1ggvényében, ta}aj-

eiőkészítés megoldása után)

Tisztelt röszkei lakosok!

iSmerőseit a - "miniál1am'' Röszkei Közkormányzóság
területére aZ 57 éye elhunyt,
de ma a legkorszerűbb

ttjkékből, díszfa

cSemetékből'

iránti Íéltékenység'

-i

ültethető tavaszi vagy

dugványozható,

otthon nlaradó kiStestVé. jobb lrelyzete

.$

s

egy cs0poltunk baromfiudvar nózőbe'
SZüIeti munkálatok megtekintéséIe.
VetegetésekIe, csodálkozásra Stb'

súlyos és hosszan tartó betegségek sokszor
a gye.ek lelki tú1tcrhc]tsé_séről1u'ulkodnak,

{i

kiránduiásokat falunk
azokhoz a

családokhoz, kikhez meghívást kap egy-

szervezete még nem tett Szert bizonyos
fokú inin]unitásra. Ugyanakkor: a túlzottan

.i!

lesz/

nevezetességeihez,

hcteken. hónapokon 1!t mindenÍéle
betegséget elkap' melyekkcJ szernben

Ji

es az

OVODASZEKNEK aZ éItekezletét /időpont

sZájakra. pityergésre)'

.\

Ezenne1 meghívjuk ont és

gyereket is

csak az első néhány hónap (esetleg aZ első
év egy része) ilyen' (Fo]ytatjuk!)

gyerrnekle kell szabtrunk.
gyernekek nagyon pontosan

kisgyermekeknek
arninek hiitterében egy allyátóL elléIő
tesznek.jót az i]ycn szülók' hiSZen érzékeÍjy stílusúóvónő éppen úgy Jehet. nlint cgy

idegrendszerüknek a néhány ór'ás 20-22 1ős
táÍsaság is eiég negterhelő' hát még a 7-89 ór'lis csoportbeli é]et.
Nagyon jó dolog, hogy vannak szűlők,

a

nyugodt hatálozottság

megnyugtatja. VaIÓban nehéz, hogy a
bctegsÓgek után elölról kell kezdeni, de

ár'

és

be]vizeket szaporitották
és okoztak kcll cn ctlenségeke t
Ünöknek r.. nancnl h rös1kei
vákuunos szenny vízcsat orna

_cnJtzc r' cpitórót i' lcheteilenné
tették' A fentiek nliatti magas

talajvízállás nem tette lehetővé

a

loribbln nlerhatirozott technológ.
áVrrl történó csatornaépítést'A

kóltségek csökkelltése érdekében
meg keilett váÍni. an]ig a talajvizek
nagassága e|éÍíaz ez évi mininum

szintjét. E]mondhatjuk' lrogy

a

ta]ajvíZ szintje körü]bclül most értc
cl iz cz evr Í_]inlmtln]ot' A (s]toln3'
építéSfolytatását októbel 4 én
hótl(jn a kivitc]cző elkczdj.

-i

-\

3l

.t!
-i

.t\

.$
-i

-i

-i

.s

-i

Az eddig mcgvalósult aZ I' üteln
db. rlIarr'int :r ll/'A ütcm clsil

.z.rkliul lQo db I3kölé.i lehetoreggel' Az első ütemben 18 db a
másodikban 20 db rákötés valósult
meg' A IIlA ütem fennmiLÍadó ezután
épitendci ré.zében3l8 db rjköLe\i
lehetőség Íbg kiópüini. A megépü]t
csatornahálóZal jól működik,

problénrát csak

a

rnyrgok c.ato-n.ibri

nem megíeleió
j ul

trla.a okoz.

(feinlosórongy' csont, stb')

Kérjük Önőker, használják ki az
alacsony talajvízáilás és a jó idő adta
lchcto.eget. é' hlr l leItéteIek rdottak
me8 3 lel be,llllJ clllll kö( cnek r a
szennyvizcsatornllra.
T

Érseg r Vizntü-Üzenreltetéri

]ntézmény veZetósége
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5. Világhirű utiizócilkusz- Nikkel_ Biztatás az arénában' 6' Ame-

rikaj füles sikság- Görbe nózi. 7. Lánr

csak

Dárda fornrájú

fegyver'' 8. Vagyoni rész lchet- 1'Iirhedt auschwitzi ]á8erorvos
,1kál lelszik ak.ár nem, nLl dpsóg úlOn ú(élen, '/t cln, kerítésen (Josef') 9. Angol tengen]agy a trafalgari gyóZtes- TörtréSZ'
,
jtil és rossztt/ sikeriilt .flllfitkrikotl akctcl tneg /ekinÍetíilft olclsz 10. Francjl gyógyfürdőhcly- Német névelíiJód és szanráÍun
núdra ké'szí11trcjtrénviihkel .gy valóban ,szellenles grffili 11. Szaknlailag lökéletes- 'Ibkhal. 12. o]aSZ és lettországi gk'
szegélve:i'
.iele Tiilvónykezési kódexürrk_ rácsap' 13. Spanyol
szcrnólygépkocsi márka _ Eblak ZantaÍ. '|4. Füllel kapcsolatos
VÍZsZINTESEN: Á.
la1fíLka első része' B. t'c3ct elótag Popzenei fi1mbelót- Angol férfinév15. Elek!- Kikalapáljafijlijtt átpasszol.jl - Nlűveletlen. C. ' ' ' ' '. ; New Yllk á]lam híÍes
'''rnarsl l6. Régi angol palasZt ós kisbi.tokos Sertés. marha
le_syilltéZete - Helyezési sorlel]Ll ']-öIténe]mi korszak' D. Lássuk
lapocka felső része' 17' A falfirka második része.
csak o]asz 1érfinév- Sapjenti ..', a bci]cslrek elég (lat') Bt]ntetó

.

A

Biiki kó' E. AtapasZk indián törzs -Flancja
imprcsszioniSte festó /Claude/ ]r1lst böngéSZ' F. Tartópi1léI
Tiltószó l'he ''',vége a fiinrnek hng./ lládiusz P1lciens'
G. '..Paulo,Brazjl szövetségi állanr és fóvárosa -N'íagyar éS nénct
női név-Luxemburgi és norvég gk'je le -Arncriklri rockopera -USA
beli hjrügynökség-Pi'iraL]anul rátüZil H. Paál Lás21ó sZii]őhclye'''iP*o' cppen |,éIl lJl' Ltulcl1 t lortenc mr viro' Ar'u e' 1'c17
Tórvénykainyv

korú sZerelet; ang Maga1ok-E]eÍántcSont
MűvésZet'lat J. Ribonuklcinsav-Kutrica-Francia SZiget La
Roche]le me]lett -Leperkál1a' x' A Í'a1firka beíejező
résZe -Töl8y'/ang/'
forga]oln I. E]emedett

I-ÜGGÖLEGEsEN; t.A íalfirka harnadlk része
2. Á1lam K-Airikíban Szellenallk. 3. Bolókapálinka Richard

Strauss operá3a -.' 'ize' 'biize' 4. GaZdasági fo1yóirat Strarrss
operlrja -...ize'.'biize' 4' ciazdl$ági lolyóirat -TiSZte]t ciIn UsA

sZcptenlberi keIesZtlcjlvónvünk lrelyes ncgfcjtése:

A boldogok eg,nástll élnck, a bcl\dogtalanok
Ez alkalonmal
Scbők Szjlvesztelné' JóZScí Attila u' 3',

oiáh Szilvja, IiI' kerülct

] ]5' és

Elekes Krisztina. Lehel u.9.
nregt'qtőinknck kedvezett a szeÍencse. Nycreményük egy'egy

500 Ft-os utalvány, tnelyct Fodor Gyóngyi Virág-Ajándék
üzletében , Május 1. u.10' YáIthatnak be kiVifuságuk szcrint'

A rejtvény kiemclt sorajnak megfeitésétnovember 5- j8 viirjuk
nl[ivházban.
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egr.-másból.

rrtind.rZon \,il]illkozók
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BÁRÁT0lfi{Át

lA/'4
-tzt

éppen lirngyos vizében' onnan fölkcrekedvén
Tusnádlürdőll a borvízíorrásnál á]]tunk csak
meg és ámulvir nézlük' hogy rni1yen csodákra
képes a ternrészet' AZtán Ine8 azon
csodallkozlunk, mi]yen lelt a cipőnk, mcrt
mikóZben üres flakonjainkat Ielkesen

IBDITIORI-I,ilOBAl\l

!ll'

REÍZ

tÁ'n TÉNYLEG

'ÁR?

töltögcttük,

clb/Ull l

-

színű. lrát nem óppen sáÍhoz hasol]]ító anya.eba'
Vo]t akinek a nadrágjára' luhájáÍa is Jutotl egy
kenésnyi. Némi tiszl1tlkodás ut1ln vidáman
folytattuk utunkat. Lebújni késZijlt milf a N_ap'
mirc CsíkszeÍcdáIa mcgérkeZ1ijnk'

A jókora kerüIő és az autóbusz
nrakacskodása miatt csak utazásunk ötödik
napján léphetttink be sepsiszenlgyörgyön a Kós
KáÍoly leÍvei alapján készült Székely Nemzeli
Múzeumba. A mesteÍ ]elkiismeretes' apÍó]ékos
Rlunkáját djcséri, hogy még a kapuk, ajtók
kilincseit é5 vasalását is megtervezte'
Tiboldi Zo]tán töÍténészörömmel mutatt.r

-

1ólmenlünk Bucsin tetőre' ahol Erdély keleli

]akberendezési táÍgyait' ruháza1át' használati

s

llIllalill:N (\oLl.ll'll''t'zóp.cli. prnorim:jr

nem kis

1áru]koZot1 e]ónk' Inncn leereszkecltünk a
hegyom]ás okozta völgyelzliródás kajvet-

1848 as foÍÍadalom és
szabadsághaÍc dokumentunrait' emlóktáIgyait.
lr4ert l rzélely embereI ludxIjo.ln m' i.
elevenen. lelkében mé]yen éi a

büszkeséggel

az

TEHÉN.rzLAtoM, Búc'úBullv^L _

Fg) jllleLÜ'l" l||o .ó n.lp]n' \cplg a
szabndban tölliltük. Gyelgyószenlrnik]óson ál

be az intézmény kincseit' a székely nép
eszközeit' külturális öÍökségét

észre seln Vcltúk. lrogy a l'ií alatt

'dlJJ C. " rr|' L(lclcnlunI d Vö-.j'

keZtében a nlúlt század e]ején keletkezctt
mé]yviZű Gyilkos-tóhoz, melynek víztükréből

kalauzunk' ha csak nem

ezen a helyelr tartiák
melyen
országgyűlést,
azt
az
1605 íebruáIJában

Bocskai Istvánt Erdély
válaszlották'

Alxpi1Válry élőzenéstáncnlulatságot lendezet1 a
'r.zle eLin^lc, .rmel)elr .t hel\l frirtrlnk r: 'rep
számmal jelen voltak'
ÉjÉlkorlábofiűz fénye szikráZva lobbant a
csillagos ég telé s ettől a perctől fogva piszoku]
clkezdett vágtatni .rz idő.
' Bolond vi1ág ébred.j feL
Tele vagy már gyű1ölelte]''

énekeitc a Zenekar. amit ri igy halsogtunk túi:
'' Bolond világ a]udj e1,
Telve szjVünk szeÍetelle]''
'és csak táncoltunk, tiincoItunk va]ami
euíóÍikus' sZűnnj nen'] akaró hevü]etben.''' Hál
ez neli igaz' hogy vége van'. '| - Szegény Finlra
Géza bácsi a zenekaÍi erösjtőn keleszlül is alig
1udott minket a búcsúzkodáshoz összeteregetni'

Vendéglátóink kis buszát úgy

kelletl betolni, nem

alkalommai családoknál tértiink
nyugovóra'

kedves'

vendégszeIető igazgatója:

Pál

- HoL lTÍ A

ennek e]lenéÍe
teljes képet festett a székely

népi falaragás

dozásunk.

a

tagolásár-ó1'

fö1dhöz'

minl

és

Ulrn Ltthor.l niFy L\Jp

hata]mas
termekben légzőszeÍvi betegeket

valójában az é]etfával a magyar ősi hilvi]ágra
emlékezvén -a testvéri összetartozást és a kapu
tutajdonosának életIől a]kototl szelnlóleléL, mig
lelső .észe - föliil Nappal és a Holddal - tetején
többnyire végig galambdúcca], az elmúlásban,
a íöldi lét utáni békésmegnyugv1rsban való

meg, s hagyja az utókorra. Ezek
uÍán ékesen bcszélt eÍdélyinagyjainkÍól' az ott
élők embeÍsZeretetérő1, magyaÍságttldatáról'
Kint a mÚzeum kertjéber] pedig meg ézhettük a
ÍéBimezőgazdasági esZkozöket' gőzgépeket,

hitét örókiti

bekukkanthattunk

s

a népi éPítészetegy-egy

jellegzetes épülelébe s n]egszem]éll']ettiik azok
berendezéseit'

Annyira azért mégse Íohanlunk, ho8y a
Kézdivásárhelyen 1alá]ható babamúzeumot
kihagyjuk' aho] sok sok egyfornra méretű

babán mutatják be a koínyezö és a l]atáÍon túli
népek hagyon1ányos vise]etét'

A

kclleme$ k1imájú' vulkáni kriitcrbcn
kia]akult szent Anna-lóhoz gurultunk cZut1rn'
hogy megmáÍtózhassLlnk otljá.tunkkor nen']

FALUSI SUTToGÓ 6.

rt

gyógyjt nak' A lelkek ápolására

fotó:Vrstag Péter

ten]pionl

-

traktolokaí. hintókat' szekereket

futam

mélységbe. A

ragaszkodását' középső részórr

hailitott leveles ágakkal,

döcögős

sóbányát' Aulóbusz viszi a
látogatókat a 300 méteres

éltető elemhez és a szÚ]őföid-

hiiz való kötöttségét

a

utolsó napja' Parajd ie]ó vettiik
az irínyl, hogy rnegnézzük a

miszerinl: a székely kapu alsó
része viÍágmotívumaiva] tulaj'

donosának

_

'Ó?

Elérkczett erdélyj kalan-

jelkép-

rendszeÍéről' a djszes székcly

kapuk hármas

nagyon

igyckezclt hazafelé' Ez

megtekilrlésére i8en kevós időt

Haszmann

estte],

Ady velsek és '{Íany János Pázmlln
lovagia is elhangzott' - na meg vidám
szalonnesü1ésse] ért véget' A ]relyi Bocskai

í8y a csernátoni Domokos
kl']Íiában lévő falumúzeum

ám

kjs iroda]mi

olvasilLáborunk

Irle]yen

48-ás eszmék emléke'
Hosszú út állt még e]őtliink.

szakíthattunk.

fejedelmévé

csupasz fenyőtölzsek csonkjai meÍedeznek az
óg felé' Ezek a mostani ló hclyén élt 1inyőerdó
maÍldványai' Az építőés romboló telmészct

rronrlrlrcrtlLli 'l(o..1.:

J Bck:'-'ro_o'

,'

elynek gya logosa n .jáItu k bc I Lin a lcgszebb,

felső. szakasZát' cilbe-guÍba, kjópítetl

teÍemben' Mír féL ór'ája
terembiiL

is van a

legbelsó

bóklásztunk egyik

.r mzisikba, amikor Vastagh

Peti

imigyen éÍdcklódik:
Na

(A
z.rr

jó' sóbán)'d' De hol itt a só?
pad1ó. a falak, a mennyezet. mjnden

kc.- 'encl .Ubó Van' Ez

meg

aszfaltűton Lépegcttiink ]cfelé a hatalmas
repedés irdatlan szikla1ilai kóZött a sebescn

tbldolgozallan,' tj.\Zl itallan fehéI só' inkáhb
kőhöz haso ]íl),

ineg-nregtolpanó
Békás+Atak parl.jáig. ll1nen Palajdon keleszlül

gyiijtöttL]nk

lovazúgó' sziklapár'kányokon

N1.rrid'zcr'ed:ir'r'grelez'Únl.

mil

Ln'e'ln)irc

aZ ilttest köZepéü több ki]onlóter hossZú so|ban
hazaltlé ballagó tehéncsor'da engedf e.
Nagy deriiltség köZepctte szla]omozlunk a
szelid' a forgalomra nagyokat bólin1ó tehenek
között' hogy álukn1ll vd]amivel gyorsabban

haladjunk.

A Nap pihenüi téÍtmáÍ égi n)oszo]yájába,

i

érkcztünk'
Nyíirídszcledi nevc taLán soselu le1l volna
igtzón isnlert íogalon nresé]tc oltyán Csaba

amikor

íia txl

NyaLlill.l vidék köZpolltjiiba

tortérlclcnl tanáÍ,

hlrnrldik

''házigazdlrnk", lÍindvógig Ie]kcs. kivá]ó

a

Korondon a helyi fazekasok remekeiből
be néhán)'ai' ki-ki igénye ós táÍcája

vastagsllgának megfelelően. maid Nagyszeben.
szászsebes. Déva AÍad, Na.sylak útvona]on
hazaérkezt|ink. Ekkorrt N'lártinak ki]encvenöt

r hur::in1on
kjván1 nyugodalnras jóéjszakát mindenkinek'

.z,,zrliLb.Ln vi\./rlerl :. hlnglrr
+

az e.délyjekkcl azóta is
1öÍellcn' Egyik teLelonbeszé]getésünk
KapcsolatuDk

alka]nliival Zöld Plsti, elllélyi baIálunk így
sóhitj10tl fö]:

Álig váron. hogy jövó nyáÍ lcgyen, mert
akkoÍ úiIa ta]á]}iozUnk!
Llp\ lcl]\enl

r,-rr

l.z Józ'el

1999. OKTOBER

mel]csodá]tuk a lúóIahalnri A]lplokú
M[1r'észe ti Isko]a IösZkei tagoZalának,
szokitsos tnódon Szegvirinó Justin

Magclolna tanárnő irányitásával
fe1soÍakoztatott szebbné1 szebb
gyerek]nunkáit.

Ix. Röszkci Falunapok'
avagy a végYáriak végrc Röszkén

szokatlan. itnl rendkívü]

ér'dckcs
hélvégétLudlratunk l}']agul]k mógötl, hiszen
lhogy az alcínl is jclzi, vendógllrtói
mivoituttkban nagy iZgalonlnlal kéSZLilÍtink
elre a két napra'

Te'Lv(rlCIepillesün(cL' .l rolniniál
rlagyar' Végvár' kui1uIá11s kü1döttségél

hivtuk el az íjnnepi escrnétlyrc.
Á r,lszkeiek eu ev nr-juslinltL legvegen
jáItak odaát. hogy bernuLassák
Íalunk művelődésj é]etét' Ekkol
ífiák alá településeink vezetői a

testvéIki'tpcsolatIól

Be 'illeledetl. mlrc .r Pelö[i e.
184E/,19 emlékét idéző színvonalas
ünrrepi rnűsor előadásához hozzáfogtak
|?/ ui [áradalnl3l lól hizoIl1:1la
k

imr'_ü

lt) rcn,]cseink' A/

polilikl a

tÜrtónclerntl

tt

itJrt

otl:lnl

c'.t,pán

ronlán nyelven engedé1yez). talán eZért

is tbntos, hogy igazi rnagyars/rggal,
szóva] és tánccal szinpadon hangozzék
el az otL elö ntacyrrok lagils7kod1\a
I]em7eti n-rílltl]nkho7
AZ cst további lószében sor kelült egy

benépesültünk' hiszen a délutáni Röszke

Bord/rny
spoIto1óit

kedé1yű beszélgetéssem rudta

sajnos feledtetni,

Kalandos

korülmények
köZött - h1szen Nagyiak eiőtt
lerobbant a Neopl.in cmclctcs
lomán busz - végül is esie 6

hogy

eléIkezett aZ indulás ideje. A

közel 5 órás útnak tíZ óIa
tájban vágtak neki barátaink,

akiket sok könnyes szetn és
inte8eto kéZ búcsúztatott a

óIára iCleértek 1átogatóink'

a

asZtalunkná]

AZ étkek és jtalok' a jó

szó ió

mostani tallükozó is.

Tcllllószctesen

is

kösZönthettiik'

okilatot, minek eledinénye le1t
eZ a

futballmérkőzés

polgáImesteri h jvatal előtt'
Volt clnek a találkozásnak
két ern]itósre mé]tó

kicSzelt

programok óIákat csúls7'tak, de
n]unkasziineti nap lévénscnki
nem aggódott- Így az cbér1 alatt'

érdekessége, tudniillik

VoltuDk IósZkeiek, jőízíit

véltünk lelfedezni egy löszkei
óvó néni és egy végvári tanító

Iendkívüli

an'rikor még csak nri nlagunk

csevcgliettiink cgyrnással' vagy
élvezettel nézegettük a kjállitott

]apoZgatluk

a

Íotókat'

fényképalb u nlok

at

ós

szűk egyórás lepakolásra és tusolásra a
ver rd ég1ítóLtti1' majd az é_jszakába
nyÍrló estcbéd kö\'etkezctl' A tínc senr
r:i-uLoll r.11lir,.:l \orr h,lrtali orikrg
roptuk' amit csak ir Golctti-kör nagy

hasonlóságot

néni kóZött, csakúgy mint egy röszkei

és

vógvári fér'Íipár csctében' ahol is nindkét
esetben Vendéglátóról és vendégről volt
szó.
I,TON

siLct't 'l|]lltlI
bór'.i kcrinqó:
nyitótáoca szakított meg néhány
per'cr'e

éjféikor

Másnap az

ö

kom enikus

n. (mel) ell rólnJi
kaIolikus rósZkeiek é5 reÍoIn]átus
'5tenli<,/lelCt llld

végváriaii együt1

adóZhattak

megszokott vasárnap déleIőtti
hitéletüknek), sokan látogattak el a

búcsú1erén harrnadik a]ka]onrna]

tt Iöszkei logathajtó
velsen}'Ie' A program szünetében a
Papp Róbert Vezette Coolbat "D'' sC
mcg]'cDdcze

ItisZkei kick box

sZakosZtály

bcnlutatója sZó.lkoZtatta o nóZőket'

\z

cL'r

d ilrrret ,

nt-re]ödési

lríZban talallta a Vendégeket és a
vcnc1óglátókat' Az előző r_rap csúszása
nliaLt a délulán soIán kclíthctlünk
időt ktizsógünk közintézrr-rényeinek

1999. október 13-án l9'00 órától
íTó-olvasó találkozó keletében
vendégüI látjuk
Takács Tibor íról. újsígirót
a művelődési házban.

AZ ismert rádiós személyiség, akinek

vel\Ci ltli'lt koribbi szárnainkban

is mód nyílik'

KöZSégi Könyvtár

megtekintésére'

A

1999.

oKTÓBER

is

lér VissZa llag}anyJa
szúlőfalujába, Röszkére- Ézalkalomnral
kónyvei negvásál JáSára és dedikáltatásáIa
negjelcntL'L örötlll)lel

vacsola idciór'c nég inkábil
FALUSI SUTTOGO 7.

f)r. Arva Gahriella
magánü.eyvéd

RÓszkén

csaladonmal tiz

éve

tanyaköIZetben' Sokan felkerestck a
1akóhelyemen jogi tarrácsadás és eljiírás
végett' ezért határoz|am el, houy ügyvédi
irod1rt nyitok. Szándékom szclencsésen

a

Röszkei onkormányzat
elképzelésével,így a Kaláka Egyesület
jóvoltából a Teleházban fogadom
iigyfeleimet a hét két napján: hétfön l1-l7, péntcken 10-l7
óráig. Eddigi pályám során dolgoztarl az APEH Csongr'ád
Megyei Igazgatóságán, kü1önféle vál1alkozások .jogi, és
hiVatali ügyeit i]]téZtcn]' Tapaszta]atot szeleztenl a
cégaLapításban, csőd- és fe]számoIási ügyekben,
találkoZott

rnunkáltatással' nlurrkavállalássa1 kapcsolatos jogi esetckben'

FogJalkozonl a jo-q ojyan terúleteivel iS' mjnt a gazdasági
peres képviselct ós a mindenkit éIintő családjogi ügyek
(házasság' aIlnak nregszűnése, apaság, öroklés) é_s
ingat]anügyek'

Ügyvédi irodámat 1999' október 1' napján nyjtottam meg'

Földút karbantartás
Röszkc község jeienrős föidútháIózatta]
rendelkezik e]sősorbarI a kitc!edt 1anyaviliig
kapcshn.

Az

önkormáriyzat

lényegesen elnrar'adnak más

pályázati
a

a tavilszi és nyál i

a

töldÍrtkat bantartÍs kajltségijiIe a FVM-ba' Sajnos

katasztrófák miatt

kornilnynak az e ctilra sZánt anYagi forriisokat át
keliett csoportosítatlil a katasztrófa slijtotta
területekIe' A pályázat eIbíráláslit pedig
felftiggesztette' Áz Ónkormiir]yzat aÍ]yagi
helyzete miatt úgy tűnt, hogy ezt a nrunkát ez
évben nem tudjuk elvégezteÍnj' Laczi Zoltán
vállalkozó azonban liitva a kjalakult helyzetet
felajánlotla, hogy anrennyibcll az iinkorrrrányzat
kizár'ólag a feladat elvégzósólrez szüksége:;
ÚzenanyagkÓitséi:e1 turJja vál]alni' ő a inunkát
eivégzi 1elajánlásként. azért. hogy a tarryán élő
1akótáIsaink is megÍelelő módorr tudjanak
kózlekedni, ilietve a Bodonlbirn nreg lehessen
közelíteni a fóldeket'
A rnunka e]készüh, kosZönjilk a Í'elajánlást'

Tanyán ó1ő 1akosok figyeienl
Ha gyorsan szeretne tele;fonhoz jtt/ní,akkor válassza
l' Wl-:Tf l RjdlöleleÍ^n Kll lcgújJhh Ho\1ohlIÁl l'rk'.r'-rj:rtI
- FciiÜitott 15 wos asztali készüiék 18-750 It-ért
- A havi eiőtjzetési díj csak 1.87_5 Ft
- A használati költségek, pclcdíjak

élve a

icherőséggel' eZ évben páIyázr>tt

Mlgylr'i L:rszló

A TELEHÁZ

Úl nvI'rvl TARTÁSA

hétfőtől péntekig: 9 00-21 00

mobiltclefonokétól. nregkózelitik a
vcze|ókes tarifákal'

kötclczcttségel nem ke]l
vá]]alnj' a szolgáltatás
báÍrn ikoI szünetei1ethctő|
Már' '' v.i._rllr. nJ|]3n leiejol].Ill3l'

- seÍn]]1ilyen

További inibrrrrirció:

Hirdessen a

DELMAGYAR0RSZÁGtsANI

Adja fel közleményeil, apLóhirdetéseit. jó kívánságait

helyben, Roszkén

a

TeleházbanI

Kó|iik,

időben

je1ezzék ilyen irányű igén;vükelI

KIRU-FON KFT SZEGED, Jósika u' l' Tel': 62/4)3-223
Mólahalonl' István Kir'ály u. 2' Tel': 621280 707
vagy a Polgánrieste[i Ilivata]ban

A Röukei l(ábelte1evízió
tetthirdetese:

FAI-USi SLTTTOGO 8.
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w_

csapatunk Z:,tkiLnyszék lrgyüttcsót logadta'
csak míg a serdü]ő csapatunk 3-0-ra
kikapott addig az előkészítős Tisza VolánRai''zke csapata 2}')-ra )e|épte eilenfe]ét'
Kovetkező mérkőzésétnindkét csapatunk

lliisrIrei sporÍt$rlillrlllTtl(

mcgnyerte. Ser'dtilő csapatunk Donraszéken

nyert 2-1-re' a gólokat Molnár Norbert és

-fb:{

Kovács Gábor' szerezte'

ZákánySzeptember' első hétvégéjén
székre 1átogarott csapatunk. Ifjúsági

NoIbeIl sZeÍeZte'

sZépítő gó1t Bakai[y NorbeIt szelezte'
A két csapat iZgalmaS mérkőZésen nem bíIt

bombagóljának és egy szentesj óngólnak
kij5Zónhetoen nyertek a fiúk'
Szentes - Röszke: l-2

Elijkészító csapatunk nost Zsombóra

1átogatol1 ós 3-l-cs gyóZelmet alatott a
vendégek felett'

Ezután következett aZ első csapatok
mórkózÓse, amelyen SzécsényiGábor

csapatunk 3-1 es veleséget szenvedett' a

egynással'

Kézilabda

Zákán-v''szék - Röszke: 0-0

A

követliező két méIkóZéSétitthorl

Megye III-as csapataink gyózelemmel

játsZotta cSapatunk' E]oszoI a SZegedi
vasulasokal fogadrák a röszkeiek' Ifi

folytatták

a

solozatot'

Az Auto2000 sE itthon 4-l-re veÍte a
csapatunk sajnos ismót veleséget Déli Apró csapatát' níg a Roszke 1]' 3-3 as
sZenvedett' EZúttal 2-l-re kaptak ki, a döntet]ent viy oLt ki opusztaszercn'
hazaiak gólját Magyar' Csaba szerezte'
sZeptembel 4'én az Áttto2]aa SE
Nagycsapatunknak nagyon jó mérkőzésen idcgcnben szintÓn 4-1-Ie \eÍte tl KQol)}i
D5t- t' Vi'nrp a Rü'z/., II' J-0 rl E1ózötI
0- l-ro1 Szőkc Pótcr góljával sikeIü1t pontot
mentenie.
Rószke - SZVSE: 1-I

az Óttömö's

A következő héten is fblytatódott a.ió
solozat. mivel Auto2000 SE hazai pályán
4-2 Íe yerte a Bakto Sc t, vasárnap Roszte

Szeptember l8-árr Falunapon Bordány
csapata ]átogatott RösZkéIe.

Fiataljaink újra megízleltéka siker izél
és Térhes NoÍbelt, Bakait], Norbet't és
Magyar Csaba góljtLiva] 3_1-Ic nyertek.
AZ igazi csatát a nagyok csrtája hozta'

A télidóben már 2-o-r'a vezeltek
egyenlíteni.
2_2

Két hazai döntetlent

A góIt

mérkózésétisn]ét a

a

Chris!

Rrzl.jr.

oRvosl ÜcyBr'Br
l0.04-10-ig Dr' sövényházi tlona
21

21

01 8, 06,20

/9

-422-686

3- 323. 06- 30/9-635-204

10. l8_24-ig Dr' TaIi Zoltán

csapatát'

21 3-5

gyóZött j--? Ie'

megkezdődött

3

10. 11-17-ig Dr. Vcreczkey Gyula

t

0. 06-30/9-634-261

10.25-31-ig Dr, sövényháZi Itona

Serrlú]ő és e1őkészítő csapatainknak is

Terhes

ellen

legyőzni az algyóieket' most 23-20-ra.

T^;i ]Jakb csirpatál velle 1-0 ra, l9-én
vasárnap az luto2a00 SE Bordónyban
n)erÍ 4-3-ra' A követkczó íordulóban
nlindkét csapatunk nagy aránybarr verte
]'l]eg e]1enfeleit' Rö'yzke II csapata 8-1-le
l]')ásodi k

Mol Algyő

játszotta csapatunk, de most a röszkeiek
voltak a vendégek' EZúttal is sikeIült

Az Atrto2000 SE csapala Asotthdlmon

Falunapon c]kczdo|l solozatot Ós 3-1-cs

vereséget szenvedtek'

Mírsodik rnérkőzésót rnár simábban

vette a csapat. ugyanis hazai pá}yán 4I-23ra vcrte a Mol Algyő csapatiit. Következő

Csapataink sikenel vették a Falunapra
kisorsolt akadályt is, ugyanis Röszke ]I

kiütötte'or./.i7y

követóen

szenteijIe 1átogatoIt ír csapat.

Az ifiknek nen sikcriilt foiytatni

nrásodik csapata 2-,/-Ic nyert

.iátsZotta éS 39-33-ra gyóZött'

csilpata' aZ addig e1sők kö7'é ÍaÍtozó 7bnlPo

a

vendégek, de Kemenes Zoli fejesgó1jával és
TanácS Atti1a bombagóljiiVal sikeIiilt

Röszke - Bordányl

ellcn'

Kézilabda csapatunk is elkezdte aZ idei

Szezont' E]ső mórkőzését sZentesen

1I. 01-07-ig- Dr. Vereczkey Gyula

az új idény. Mindkét

Fogathajtás Röszkén
Szeplember l9'én vasárnap dé]előtf tiz óÍlitól RösZkón r-andcvúztak aZ orszá8 legjobb Íbgathajtói' A viadalon a Csongrád megyei legjobbak (Tólh
Ferenc' GöÍbc Sárluel' Ágostorr Gábor' Kecskelnéli LásZló) is Íailhoz Á]ltak' AZ eseményen először aka(lályhajtásban, nlald délután két ó]'akol
vadászhajt.{sban lnértékössze ereiükct a versenyzók'

A 3. meghivásos kettes- és nógYes íbgathllitó_verseny' Röszke ercdményei:

induló): Négyes fogatok(5
l 5 perc l' llódj KáÍoly
2. czombos (Kkunrnajsa) 0/2:,14'0] perc
2' Gölbe
3 Kós3 (Technotoxl sE 0/2:11'l'l Pelc
3. Farkis
Akadályhajtás: kcttcs fogátok (15

l' Fáli

induló):

Jáno\ (lMatoslelle) 0 hibap/]:3s'

Négycs fogatok (5 induló):
l' Farkas Ist\,án (Bugac sE)
2. Hódi (szcgcd FeszLl\ál LK)
]. Gőlbe (MÍkó G.lzd. Egyes')

Vadászhájtás' Kettes fogatok(l5

l Ke'."-r< l l'| /lÁ 'l|'
]. lllés (Bugic sE)

\h C l/' '

3' Nagypál (Maroslelle)

1999. OKTOBER

3:07.2l
3:08.94
3:

I0.8 2

Áz i'sszctctt Yerscn} vógsredl11énye.

0
5
_5

hibaponr Kettes lbgitok:
hib.lpont ]' KecskemétiLászló

hibaponl

Í'duló):

2. Kósa ('lbchnolext sE)
3. selybcn (slcged FesZÍivl]I

::-51()5

LK)

4' Illés (Bugirc sE)

l' jj'18'LJ1 ' Jlj s,'-l'

2:5l'90

9
9

ll

lÁlll l' '

6' ]\'Íolná( Bug.]c)

ll

l).

HoR Do',.'l'

1.1

1.1

Nóg]cs fogathajtók:

l' Hód! Károl}
2 Farkas

] Görbe

3

4

szőveg:Baranyai Anfa]
Fotó: T|rr ucz József

5
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kedves vásárlóinkat.!

7-

hétfő - péntek: .5.00-17.00
szombat: 5.00-12.00
vasárnap: 6.00-1 1.00

tBRH' ofiÉ
Megkezdtc munkáját a
''Férn_FA Fűrész'' !
SzolgJrltatrisaim:

-Bórtűrószelés

-Nyár, fenyő

.

akíc r'önk1ltk

beszct'zése és móletrc vitgása

-Fénrcsztcrgálás

sz7LÁRlu14

Az éldeklódőket szclctc1lc] v1]lom hétfőn és kedden cgósz nap'
Röszkén a III'körzet 255' alalti telephelyen

az őszi h ű vös ben is'
Hornyákné orlik I1ona
(213 366)

i,izLetewt

aa

vagy tJ6 20/335'1307-os telefonon.
tul':I(ácsor Mihály egyóoi vállalkozó'

-

nelust surrocÓ

c^ííLt,

touílbbra ís lávrom k
sel

csokrokra,

Nyítva t

t.\
tG

8-rz
o-966
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RÖszkc KöZség
Képviselő-teStületének 1apja
Eng' szám: B/PHF/888/Cs/92
Mcgjclcllik: 1 20l_) példányban
Szerk.: 675E Röszke
Felsztibadulás u' 84

Tet.:62/213-244
Fax. 62/213 591
Felelós kiadó: Magyari L1rszló
Szerkeszlő; Hornyákné orlik Ilona
Tcl/Íax' 62/213 366

E mail: suttogo@tiszanet.hu

Tördclij szel kesztó: Pol)'ák Zoltán
N4trnkat1rrsakl Borb1isnÓ M1lrki MáIta

Turucz József' Bárkai Kliszti1ln

coLD PRESs NYoNÍDA
Szcgcd, Boldogasszony sgt. 53 55.
Tel.: 62131

l-t

I

I

Fe1elós vezető: Il!és Mihíly

I999. OKTOBER

