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fö 18 év a]atti lakos.sasból' A házj orlrxrik
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t.:':'l,lt .ill,tut r',,tt '! tt i't ,'nl, t,tt i'tr-utunk a- el';li lélélben nent kapll ntee
A bevételi Íorrások poZitív képet

eln']ondis'l S7sint a cja]á+goB:loókaf dicsáet iildi

telek aZ önkortnányzat intéZn]én!'einél.

dulás u' 8l. szánltól a 97' szálnig terjedó

,

tnutatnak a cSatornadíj. kalllatbcvétel'
hel;'i adók. vaIamint a miiködési bevé-

Negatív tényező viszont az. hog1''
ÍöIdilrgatlan ónékesítés.és iidi]lőbevétej
a Iisza tllagas \'íziillása miatt nen volt'
A kiadások oldaláI1 aZ óvoda épitése'
a szenn}'vizháIózat teÍ\'ezésiéS ln|iszaki

ellenóri dija. a közVilágitás korsZerus e5e Jelente lclcnro.cbb tctelt Erdemes trlegenlIÍtetri. hog5,

a

közvilágítás

díia az előzó év I. lélévikiadásához
r'iszotl1'ítva 6j7 ezel,'Ft-tal kevesebb'

A

NapköZiotthonos

vczetoiének beszánrolója sZóIt

Óvorla

a

büsZ-

keségcikról és a nehézségeikről is' Con-

a Kancsal sZéli közkilolyó,
nely a nyáron egyébként Zárva tartó
dot jelent

tan},ai óvoda vizdíját tetemes mértékben
terheIi' A tan1''ai Iakosság feIé fordulunk

azzal a kéréSsel.hogy a közkiloIyóból

történő ViZÍélhasználásuk legyen átgon-

doltabb' feleslegesen

lelrrct

idcb beteg<}ork n}{rÍtott

bc\,ctóscn a kábclté\ c(s)'

s'gis€át

A továbbiakban tijbbek közt a DéItáv
tájekoZtatóját haIlgattuk lneg a köZeliöVőben esedékeS Í-ejlesztésitcr'vckról.
tudniil1ik a gyolS teleÍbnel|átást szolgáló

DECT-rcndszcrt veZetékeSre cseréli le.
Ez anyagi terhet neln ró a Í'elhasználókra. A testLilet ncm járult hozzá. hogy
ltjldmunkákat végczzcnek a Felszabarcszen
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A IX. ROSZKEI FALUNAPOK RENDEZVENYEIRE
I 999. SZEPTEMBER I 8-I 9.
szeptember 1 8., szombat
I2.00 A véqvári vendéqek fogadása a kozséghaza előtt'

Majorettek felvonulósa a kÓzség ro urcáján
MagYari László polgarmester kosZontője
l5.00 - l7'00 Séta a vendégekkel a falu kozpontjában, az intézménYek
rneqtekintése (ískola, óvada, múvelödési ház, stb')
19.00 végvóriak a színpadon!
Kulturáljj m(lsor a vendégek közremijkodéséVgl

a búcsúterén

ne terheljék az

óvoda SZerény pénZtálcá_i át'

A

a

ÓvooÁr AVATTUNK

sZa koszt

a

lY bem utatój a

köVctkcző napi[endi pont aZ egy

éve ni]ködő Gyermekjóléti sZolgálat

két csa lád-gond

ozó ján

ak

tájékoztatóját

ibglalta lnagába' Elrnordtrk. lrc3- tdnak
enrberck

az

a avclkenysegiihl. igenvlik;tz Ez

bizorlr'ítla lr<r+, J63 lö rcszes|ilt 5'enrlekvet1clmi
segé\ben 187 t'ö rclrlkivtili segelyben es 8.1

1999. SZI:PTIIMBEI{

sZeretettel Vór Roszke Közséq

FALIJSI SUTTOGO
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IIal]1alosan Vége leSZ

hivcn iSmét ielentkezlink' SZcp
tcmbcl' Végen Íbl}tatódik az
llltru,i,l Alub 7ra:r. rr'ja. rz"l.i'

isnrertetni

Az irj

a

Miive lódéS

i

berendezvc' Ennek nagyon öIü]tem. n]ert egyre több pozilÍv tapas7talaÍUnk van ezzc1 a
gyógyhatásÍr és betegség megelőző nlódszerre1' osidők óta iSrrlen. hog1 a tengcr'i klina
és eg;'_es barlangok lcvegóje 'jó hatású a légzószel\'i betegsi'gcli g}'óg\itásában l:Zcn a
tapasztalaton alapszik egy nag!al taIálmánY. anel}'ktilönlegeS sóolc]at ziirt terbcn laló
pálologtatáSáva] a lcngeli vag!' barlang klírlához hason]ó. de lrlég halél(on}abb klinrát
ti]d teremteni' Ebben a térben való rendszeres taltóZkodáS .i(j hatáSú a légLrtak
n1álIiahártyájára. heI1'reállítja annak kár'osodott nlr:jkijdósó1. leloldia a légÚti l'áladékot.
ig}' aZ konn)'et]ben kiLjlül a SZerveZetbijl A kr'ónikus légzőszerr'i bctt:gSégek' nlin1 a

aZaZ

háZban'

ViSZontlátjuk DLllsZt főoÍ\'oS urat.

aki azzal b[rcsúzott. hog)' sZiveSen
1bl}'tatná lllég az eliiadás soroZatot.
l]7ú1tal a c'ttklrbctcg'sög

s:ol'till

1..1 / /,r(., ... Lt,tJségeirlil ha]lunk tólc előadást'

,t.,,,,,,.

hö|gh Iul, tts:tna' tlllergitt ka)nltl'ebhtn ó't glorsttl'hull grógyulnuk. u
gt'rigl's:eriglnr lénl cgesen c'\Ókkan11cl' Az' otl'o!i Á.'-cll!1 ncll1 he]\ettcsiló.

l'ovábbra is Vérn}'omás és vót'cukor
méréslesz a helyszínen hat (ilá1ól'

hanem Ái.gl.i:/lrí ntótls:erriíl r'all .r'rj. mcl_r bálkinek. látsZólag egószsé_leseknck is
has7nos lel]et. és semnriléle káros nlcllékhatását nerl Ószlclték' Az ór'odában trrost
létesLiló klímasZobában lninden nap neghatáIoZott jdot ti'ltcnck a gvcr'nlc1'ck. jil hatásilt
rertlélj|ik miit ezen a télen észlelni fogiuk' A klÍn]as7oba lctl'chozásához az ór'oda nag1'on

Minden órdeklődót Szcl'ctcltel
várrlnk ktiltjnös tekintettel a
cLrkorbetegekre.
L-lhatáI'ozzisLrIi szerint .júniusbarl
megalakLrlt a cukrtrbetegck heh i

cso|orljd' az aklior _jelenlévók

:

óvodában Makra Lajosné vezctij óVóno öt]ete n)ol1]án kialakilanak eg)'
ilg!'nevezett sóbarlaligot. nel)'_ klima-tcIápiás szobának lclel neg. speciálisan

szepteInbcr 30-án este fé| hétkoI

találkozunk

csekél1'óneróvel r'cndclkezik. közadakozásbó|' öSs7elogiissal tLldjiik csak létl'chozIti. ha a
szt]li!k és a ÍalLl lakói segitenek ebbcn' Ila l'alaki bálmilren összeglel hozzirjáI Lrl a cél
n1egva lóS itásáho7' az ór'odában. orvosi rendelókbcn és a g1tigyszcrtárban c'lhelrezctt
is lesznek eIhc11'czve ebbcn a név
,q] ]:il1|;lliJ(ikbd tehcti a: oJonúnl'ti. t-]g)'anitt fuzetek
és aZ összcg vag)'csaK a nóv feltl]ntelésérc lesz lehetősóg. de teÍnlészclcsen netrr kÖtelezcj

nég1

ta!!ú veZetaj5éget válasZtottak. akikct
Szclctnék beInutatni:
Du nai Károl]_né I'tL\z1tlütsu l.{)
Kovács DeZsőné Tisza sol' ó.
Tóth pördi BaláZs IV' ker'.i]9'
Bendc \1il\c\/lct l..z nol l-

is neg tudjLrli köSzainni a Segítségct' Á legszebb
ilvánitáS g1ernlckeink_jobb egészsége.Saját pozitiv tapasztalatunk n\!n]án a7
i(]ljscbb testvérck. sZülök é5 t'eInijttek szánlzit'a is 1roZZát'érhctő lellet késijbb ez a nródszer.
Dr. Siil'én1házi llona
S.. tt^l\e./ " l.t.lore .lil./nt-titl,
gy crmekorvos.

1clleggel. hog1' néV Szelin1
kö5Zonetn)

A J'alugazd(ÍSz tú.jékoztatójű
o l: 5
n\ilatkorill. nrel\cl

FöldáIapú tli l'1ogatás második részlete
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vclcl1 1cr(]]c1 ,l0 7o-ál lim7lilolL.

felhasználásokról, : függet1enül attól,
hogy kőzös rngy egyedi lz őstermelői

slcl.
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\

i]l(js.,cl 57ánl1ák

cLólnlg

r

alábbirk at kcll turlni

liloLl \ alajn]ap
sziilrlh\ al kcll igarolnl
Kukori('u esetétl: a \ctclt taIi]]ü
IUU 'lo -.1 k.ll ti t'' i l \! rl l_
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hctó lcg csi\

szrimliir al

rga,. oln

i
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\/clCpe l]ek' t tcllr,'
l le"l líln 15
I'

,deicrr krrrJ,

rendelkczik ' de tapas7talol1l. hogr'er'ről
.'

1il]Lr

A jö\ő é\'re \'a|ó tckintettel. nlár most
(az őszi vetések elótt!) felhí\om a tcrmelők
fig)clrnét. hog}' fcltétlenűl nóv.c szóló

csii \

..''.'l]Ncl)l 'l lrll lí'n l lC'] leled\e/i\
l't:tttts:t Lil1llt ií::i l^L1!:l Llurunt!,tto

:ob' \:ún1ólolll 1jld!|i!]]ö\i}1\lli

\'ali])}it]l

dlttrnLttÍt' ttoy!nt,L tli'inug ollljltlk
LL,nlt,r Itfu ':.st olajl,'n. t irol, tltliL':titi
r;
n(lPrlll()l.q())fsClil] rs'r-rrÁslgcsr'l

l:

v,ttínlngs-,inlá

--

Jó lenne, ha lninél tölrbcn eI.iönnének. hog1' a csclpott lnl:1ködését tén1'legescn c1
tudjuk indítani.
A KöZ5égi l]géSZSégtcrv lésZel(ént eZúttal eg1 nrásili liezdenlén1czerst iS 5zcletnék

a n]-iirnak'

hüvös sZeIek járnak' e]költöZtek a
ll\:rr r'.ddJrdi. nri ped.! r--eretL|r\lr;i/

szerint utolsó cS|itört(jkön.

Kedves Röszkeiek!

számlákkal kel] rendelkezni az
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1 !ijáÍ llrnlésíikalris:0s

\.l'..'

nrcr]ncr

! !lL'|

'' ]''

yeÍ[ílt1Úgok

''(\i\á.'ó\/er'

czÚsi] szám1ával illlzo1hlLia

il

c1é5l.lii].t.il
A sujtít ga:tlastigban keltllie:ií s:crvel
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igazolhatja (ha il óppen cl1enoli,,]relij).
cbban a/ csctbcn ir kiaLioll lguroliisl n/
Al'l]I] \lámlllkanl clli)gad a'
A fúrórolí sacr:''6 íllíg|'áÍ.lr l lrslirIl1sl
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n!aÍa|ók Rag\ogóan 1rszla\oll lrlindcn,\blrkt]b(jl
g\ijn}drii kjláta5 nvi]t a lioÍlr}akrc' a IJcl\ij_lora a
.2. I r .rrlr.r
\endÚg1i)gadó|n.

1}alatonra
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cs .l Balatonl til!idók heg\cs'!.jlg\es

]:ltcÍ\e1liik hog\ na9\okal plh.nlünk al\lLlnk
áln]odo7Llnk [)c ehbijl sclrrlni \.nl lcll
N.Íaszkáhtlnk minI egór a g(jróban és Llszká]tun(
nrlnlhal a vizbcn Naponta nlcgnlá(ó/lU]lk a7 Óslakl

cs

parl hti!os vl7Óben. l]g\ 57cÍ álhrt]LjltUnk slalll(jdrIr.
ahol lilónrctcrrkcl g\al()go1hattunk bel'c]Ú ll lllnkás

nlcdrii lang\os Balltl{]llba ]tl .l,,lál) klpancsoltL]k

nrilsuIlkal

Ii)g\nl scm vo1t alk lnltlnk. nlcrt Vill btic51ék
t('nlek' tijmtck \.1lo!!ll1o1l lhLal(jkkal VógLll nr.iI

nreÍelkclLiiIk
csi]lagltn\es eslckcn ól\.7tilk il \;/okilllantll
^ cscndct a i]Úk htij(]]ából ha]]als7tj suÍrgás( ós
iólcsö
:r l.rnrr^ ./.'h: il r I . r.r'. .
ar".z...r t
^.
".^
c\cndes Cl]szakák ulán nagvhangosltn ÚbrcdLiik.
!idinlan lnrádkozltlnk Ó5 ió ó1\tig3\aI lcgqcliztulrk
l]enl r\

lltnrlndcn'ió \ o]l]
Még nregboc5áitan j l\ konn\'cbb vo]l ljg\ nl1isnak.
mcrl al iiron] cró1adoIt ]r()zá Vl]iblicsi1 b.illl()11Llk
l;." hhzor rrr. r.....rl I., r. \t(t(t Jt,fc .J,
./.r llr f.Jrt ,/L L(' ( \. ,, k 'o" i.,, rh..
ll lt9\clclll iÍc \o]t lstl7slkll ó\
\'edc]nlc1ii
^ncikll
lo an\ akkcnt vig\ azrak iv cg\ cns(il)
ra
A llhan\ i tlpátsági (cmlonrba.ll eg! ]k n]kon\1loí
slcnliseÍe nlentunk
hata]m s istenhá7ba]r ol\an
^ r. \.,tr .r lf(k Lr,r,r'
lr. .k\"r. " ird(kr.
I)én1ckcn bllcsUt i]llct{iink a l]alalol)|ak cs
ielnrcnlünk sZcnt lí!ánt iinnepc]rlr lrcslrc lÍdal]an
I

clnberlÓnleq ka]ZÚ kcveredllrnk

eg\ máskelót lbglUk ió s7oÍLrsan. hog\ cI^l1and(ialr
n. vessZen

eg\ rs LÓlt]lÚnk

sohiNcnl 1a]a]tuk \'oln! j]lt!
L ,rlr \7.r..",r,:rr .,..r1.,r, .., n( rh. .:.,,,!,
tinlLllllliIrl bálllÚltLlk a liili]r]lclol' anll]\cnl nlcq

"'.ra.Lrir dr k (l(t,
l<,'.rk , r rll,rlz, :,.11
Úgcn.

i^1.(

'enk

r I ,/ar

,z p.'rkizr:rk

J(,t\

.

I

,, r.r

esíicsepp sla]lodfuk is tÓn\cs Yol1' dc csőnrentcs
A]jg lLldlunk c]alLldnl a bclónk ivód{i csodálattól
I)edig szonrbatrln nró!: nag\ Üt váÍ1 ránk

bcbarangojttlk l]tldálcs l)cíet. a VáÍal ós a l]]azilikliL
a lltllá\7bas1}_át Ós a I]ar]anlentct FáÍadságLlnkal a

\ ')"t ' pilJr t k k D, r,' n,.: r \/(t(J ( ..r\J
Jr.-., . ..1!ll,t .rur.,r.rl r: rr( J Nr \.. t,,,,,:^,i ,t
( .r,da t \, lL \le.',zcr,^.,n1-h.,iir.:r-rrrzo,-zc
'
benniinkcl Éshala kíscr(iink iranL

ivlit hoz a iÓvai] llo\anlcg}ünk ]000 bcn] L]g\e.

nre!\ ti]lk Yalahová]

F7t Ltrdczi: .ludl1. Zsuzsa. Adnenn.

\nJre1

. Jr

,

,dhr

M,

Zoli.

r.a \/!hr t ,/ter

Danr.

l rr.r( a

Szcnt CecíIia lI]úsági Kóru\ Ri'szke

1999'

SZEPTEMBER

I.,ZER

RoM^\

l00(lbelr I5h,an

klllh

korolráZasakor nrára

ternp orn

t

a]rall'abeták szamaÍa

F€]debrön

s7enL lslVán a]apílol1l a pécsi és a gyu al'eheÍvá.j

szak.se$házat

l0jl

2l'

l998. október

Xll sziz.d ]ll

és

Bela rnegépittcli l]szlergomban a kápolnat
(Géza kápolna)
Mcgépr ll a zSáLnbékl as leben}'i tempIonr
|].1ó Belap!lt_al\ lcmp]om
N.g\ bor^orl\ben az erijdtenrplom l'aláÍa ráf'ara&]ák a védök
á]ta] nrcgolI lllá()k arcn]ásáL l]56 Ják, apátságl rcnrplom

xIILl
l:]]

SzéIl Andrea kisÍla

l].1l

.

szögi Márk

l999..július 5'

G(I]IKA
l255_l:ó9 L]tldapesl Nag}bo]dogasszon}' (l\'Íáq'ás-plibá_

Hódi IboIya kisfia

XlII sz

SZógi István és

Illa-

B.\ROKK

l74Ul76l

---\-I--

+ 1999. augusztus 23.

Xy*,t,,1t1,"/ .4,....,
/1,..- /,;.,,,/,t

/,i|,", /,\', .4./,/....r'/,.,,

Budapestr Szcnl Anna lcmptom

7óó I;ertőd Fícrlrázy_kastcly
I758 177] l]gcÍ Mlnorlta telnplom
]

76:l_ l

c'

Papdi József 7ó éves
Sziics lbolya Íé{e

r., ^

liesko|á1

lj

15.18 Gul llibr 1!rbct.
1577 Mcgszriletc( R Lrc rs
l56ó_l578 Bud3pesl Rudas_lilIdo
l 56ó Budapes( KiÍ1]]\ _l'!irdő
I 606 Meglzulerert Rcmbrandi

1999. augusztus 28.

17.

(Mat)'ás teJnplonr)

l5ll

Kollá r csaba sZeged
Hám Eva A lrnáskarnarás

+ 1999. augusztus

N}irbátor: Íclbrmalus

l.ócse ViÍoshiza
l5:()_]j]5 A perén) l var ]5:ó

1999. augusztus 21.

Pakai János 66 éves
Nógrád i Mária lérj e

l

ír dis7kut Má1\ás cimere\e]
l507_ j2l Íj5Ztergoln tsakócZ kapolna
508 ]5]: Mrchelangelo lnegltstette a Si\rus_kápolna mcnnyezeti

Szögi Attila sZegcd
Jaksa Veron ika Röszke

Fodor Julianna 87 éves

Vnrdahuf\ad Ya.a

harca á sáÍkánnya]

PÓ]dán)'])

RL-NESZANSZ
l.lilo Vjs.grad

lÓ

Németh DeZsó özvegye
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A SZAZHOLDA S P AGONY HIREI
Az esófilhől<től tefhes égbolttal btlcsúZó augusztuS után
kezdetét vette a napsütötte SZeptembe[. A napsugalak nenr csak

o

aZ égen SZiporkáztak.

haneI't'l kisgvernekeink arcán is
tükröződtek. ahogy Szeptember 1-én reggel tétova léptekkel
megér'keztek a várva ván UJ oVoDA BA '
Jöhettek bátran'

hiszen szerdán

megnyitotta kap u it
.jogos birtokosainak
lalunk új bűszkesége'

a "SZAZHOLDAS

PAGoNY"' Kószóntő
SZavakat sZeretnék
nr e g f o g a l m a z n

i

mindazoknak. kik
néIkül nem .jöhetett
volna létre e SZelnet.
le1ket gyönyörködteto

gyermekparadicsom.
A köszönó szavak

halkan szólnak
nyomtatásban

Csonka Itlrének' valanlinl tllindazoknak. akik virágaikkal
hoZZájárUltak az óvoda színcsebbé. barát5ágosabbá
válásához' ('Ibvábbra is szivesen lbgadunk virágokat

világpaIántákat')

éS

az

N1'ilvánosan köszönet illeti
óvoda valamenn-v"i
doIgozó.iát. akik időt. eliit nen] kimélő. kitartó. meg'. negitjuló
lelkesedéssel tették a dolgukat. S azt is. ami sohasenl volt az.
hog1, idóre ellogadható legyen Ínindannyiunk máSodik otthona'

A

tevóleges 5egítségn)'újtáSon túl köszön_iük

az udvari
jtotl
nrcgvásáIlásáhoZ
n)'ú
1ámogaÍást.
nrel])'el
e] tudtuk
.játékok
kezdcni a kifiZetést' lg} köszönctct n]ondLtnli a Best loods Rt.. a
Zebra Market..a Szcileg és Vidéke TakaÍékSZöVetke7et. a DéI'[isza n']enti Al_ESZ. Molnár Csaba. Kar'tal József an1agi
támogatásáéIt' Kérji]k azokat. kik még nem iutottak el hozzánk
éS tehetik. segitsék erejLikhöZ nrérten gyetmekbirodalmunk
felszerelését. az udvar' gazd agítását.

Megnyugtatunk nlindenkit. jó helyre kerijlt és keriil idejc.
energiája. nektink n)'új1ott tál]1ogatása' Jöiiön el hozzánk. s
g},őzödjön rleg a vidánt gyerm ekzs ibongásró l. a mosolygó
g1'ennekszetlekben tiiklöZődő örólnIől. boldogságlól'
A százholdas Pagony lakói

halványan jelennek
meg ahhoz képest.

hogy kiabálni

szeretnénk őket'
s ritkán szedett nagybetűkkeI olvastatni' hogy nregköZelítsék
érzékeinket'
Fogadja hát olyan_jószivvel nlindenki. akiket illet. anil}'en

ószinte és _jószívvel gyermekeink és a nlagunk nevében

fogalmaztuk ciket.
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o a ki-' be-. átköltöZködésekhez segitsé_qünkle sietó RöSZkei

Rendórőrs parancsnokálrak. s lelkes tagjainak. szlilőknek.

nagypapáknak'

o

kik kocsistól'

lovastól, mikrobuSZoStó].

utánÍutóStól. teherautó5tól vették k i l'észÚket a munkából
a Csanrangó-Íéle brigádnak. kik a belsó terepIendezéscl'] till a
cipekedésből is részt váIlaltak'

Borbás Ar'pádnak.
Bodor JánoSnak
a hallallan rnenny iségű tÓrmelék' fö1d.
homok ki-. be-. ide-.
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ol'oclánk lcggel 6 ófától este 17 óráig tan n)'it\'a' A

jndentlapos 1akalitáS
l6 óráig Van
nyitva' eZén ott' a FelSZabadulá5 utca lc loli lóbejáraton

higiénésfeltételek biztosilása. a

tn

érdekébena lóbejárat lcggel 6 órától

jöiienekaZépiiletbe' Déltltán l6 óla utáll pediga Pctótl
utca felóli kapun vihetik a r'égi Napr-afilrgri csopoÍ[ról

odasZállltásáért'
Az udvar tereprendeZésében réSZtvevő.
hoZZáértéSÜkkel'

o

lelkesedésÚkkel látványos erednlély1
elérő sztiIőknek'
nagyszÜlóknek. a
Goretti körnek' a

el

a

kisgl'ernrekeiket.

',

Szülcji értekezletet:a hÓnap Vége i'eló lcrVeZLink. a7

össZeg) iii1aj1l tapasZtalatok birtokában' ldópont jától az
a
értesit.i ii
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előtér
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KépviSeló-testÚ Iet

"óvoda'iigyet"
lelkiikön viselő
taglainak.

A festésbcn. takall-

tá5ban réSZtvevő

5Zülóknck. Nőeg}'''
leti tagoknak.
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roRTÉNELEM -

er'edeti példán1'ai is

mcg1alálhatók

Másnap reggel az elrlrúlt századok

lr.rn3tr'rLrt J\ ,/,, lrlrdc.kdkon. aplo

tereken át leeleszl<cc]tiink a Malos vájta

telasZokon lién1'eItlesen e ln y'itj tó zk o d ti
polgálvároS tágas. virágos központjába'
A képzónr iivésZet i szakközépiskola
n']enZáján. - ahol nenl is Í'óznck r'osszul
c/ I Ldl-l'./ilr I I L : I a p d 5 z I J I t u k . rllellleggcIiZ1i]nk s föIsétáltunk a vár'ba.

aZ l60l ben Erdélyben dúló
be r i.u a.r .rtan {ckknr c.,rk rern por':
agctl a váIos) az iparos céhek a
Bást\'iii1

polgárokkal öSszeÍbgva védelnli célból

épitettékEkkol elósitették meg

a
1c1cpi]leS

a

l gaZdag g) e nl é b n
Innen a Bo])'ai lÓilc. n'] a.jd a
I(tllt|llpa lotáL]a nt e ntü tl k. trl e ly nek
tetej ét sZínes Zsolnai ma_jolika
cseréppel fedték. AZ éptiletben
pá rat lan u

]:]j t

n }'

e

Ül.c ]\'C.e|]]' kep.al'' tr'r'r'li\:-e.

|''||'':\

|'. \lilIlc']eli Nl-]lllj.. kÜr 1rt'ir
va 1atn in 1 zeneiskola nűködik. A
tiikörteÍelll biilak. lrankettek.
rendezvén1'ek lcbon1 olÍtására alkalmas'

Az

in]poZánS épL]let a székel}'
l5 L.rlLrral '-cr tj-,a.a".i

1 .,.\ at.

élctónck g)'öng)rSZeme'
délutánt a
Son]ostetói állatkenben ^tij1töt1ünk S
bcbarrn.o LLtk .r ri.,/l,r l(\L-oJl lJrlk.r\.
fiivcs_lás dom bo ldalt.
Este a Ku ltirrpalotában taláIkoztunk
isntét. ahol a budapcsti Jánosi egyi]tteS

!árten']ploll] és a vár falait iS' A
tölrb o15Zággyr:jlé5 hel1''színc volt a
töfténeIen'] Íbl-"-amán. A vánerlrplonl

az

orsZágg)'i]]est' l(l ló-barr Bethlcn Cábor'

cledeti konák alapján. Ezckből

l'alai köZött l_571 .jarruárjában a
1'c.jcdclcnl .iclenIétébentartottiik

ir \ dro\' z.rbrd I r.rl i t.lr. . ,,
rrr i,r..rltotta. . k . r.lhcrr .io.., ol
há\7nál!a

a

'

l

8.1

8-at megclőzó évek

katonadalaiból. toborzóibóI n\'ú.itotl át
színpotnpás. le lket ne]engető csoklot

a

dallan']okt]ól s7ületett kaSőbb a Kossuth'
nóta. El-kel I-erenc Hun1,adi n1'ilán1'a' de

Malosvásárhel\' neVet

RoLri n) eregbc pattant -

" NYERGELJ, FORDULJ"

-

-

Erdél1'i kalandozásunli harnladik

napjánlk

ll\\.llJ'lb'rll

]óttiét a vásárhel1'i
4 t'J'r=
lö li'lli.k'

dé le

lcghÍIesebb velsenr'lovainak

eg1.'enes

ági lesZiiI'rrlaZottai ''lakják'' a minden

kényelemrnel ellátott iStállókat' EZek a
lovak szánlos nr'n]ZetkóZi verSenven

Szeroztck dicsóséget Románjának

a

én úgy lovaglásban.
nlint fogathajtó verscn1'eken. A
lc1.i.ere'. 'r' l'a|' \l Io!l"k fl Lö'l]]) J
verseny kocsi ele. hog)' kedvtinkre
kocsikázhassLrnk' A bátlabbak a
lovaSspoftok

tcl

n!elegben is próbára tehették lovaglási

ryir.

t*ttrj&.t'--

A köZt]Zelnek f'eliiliáróián

A

délután n]ár a Válosi KóZüZenl
területén kö5Zöntiitt ránk. lnel} nek

rr K,\. K.lol,. tetr. t rlaprr'
szecessziós Stílusban épitették e száZad
epiilut(

clsó óvcibcn' Diafilnles

cliiadás

kcr'ctébcn ÍZelítőt kaplunk a Város
e n b e r lé p t é k il ri p ít é S Zet é n c k

tÖl1Ónetéből' l]lt koVe1ően
Ill

1al(.)1

A r'árból kiérve Íisztelettel álltunk tneg
Bet'roo1 Cr Ür'1r rr('l'.:dl lnc.lel l].l,/.l
előtt. aki a százac]lordLr lón hata]mas
átalakításokba kezdett s lón)'cgében a
nlaivá for'málta a város szerkezetét'
lllncn a glóÍ l_e]eki Sánruel alapitotta
l. ... l.l it ., lcpL' r\ r'c \ 'r'l\', I rrrrl

ó' IrALt.]SI

Sl]T]'o(jo

telken. egyszerii szekelr'
r) e.-(llu(rt .zcp I'rlr..i
környezetbcn. réSZt vehettiiDk a
.lo bb

Belnád\' G\'ölg\' [-i5Zt Fclcl]c és Kodály Zoltán is c
dallanlokból nlelÍtett'
K e. u c. rc .r r a. rr 're]l i ill. r.r::
kedvelt szólakozóIleI1én. a Marosból

ágr

cnroerck kozt.

táncházÍesztiválon. ahoI. - akinek kedvc
voIt hozzá. - nlcglanUlhatta a N}'árád

rllcrlli

\

iJ((

le

l.lzct..

tattr.lel.esert ,

tó pafi_ján
kc llc nles csevegéssel ós tánccal

oil'lll' \'l'l\ (|'|' .l l.lbolb.lll rí.,/l\c\ö
g1er'ckck és flatllok tánctuclásában

bircsLrztattuk

g) ijn).itrkijdhctett.

kilekesZtett vikendtelepi
a

rapot.

1999.

SZFPllrMBER

'

Eg'v kitágtllt villáskLtlccsal és cgy nenl
t.igitU r''z.Ja.. elet trJctt korL, lo-.r

segitSégé\'elrÓpl<e nlásÍéltila. alatt
. kel'ült tre3.zaLcrte.l. a lrihal' íl k.zi'

nrostn']ár feszes. kábelbekötés
rrlegiavilva).

Rövidesen kidelijIt' ho'q\ nenl
biztos. hogy az volt a h iba, men a helyzct
l1em Sokat változott. ánl a jáÍgán\ attól
rnég gut-ult. llát induitunk is tovább'
hog)' ma_jd C]-cIg}'óSZe

n

tm ik

lóSon eg\

i,rr'erot. rttr,tlrtso. .rJlJ\ ll.rtrlo..a!i
szerelő rlcgg1'óg1'itja betegeskccIő
atltóbLlsZLlnkat A SZeIe1ő tennéSZetcsc11

nenl volt ottI']on. S n]lg hazaélt.
kÖliiInéZttink

a

városban'

Yb

'-\{ur '.
Már

nlajdnel1'] |

Bajnoki tirtanr
KörÚlnéZtlink s kicsit luegpihentlil]k

a

Szliz Már-ia kolostortetnplornban. hogy
Lltána sZámta la 1l lalépcsón ftll1tlé

lépkedve e lj ussunk az evangéIikus

vártenplomba. de nem léphetttink bc.
rnen d/l eppeI re'tarlal,ak. I 'l alr tli

kc.,/.rltLlnk .r \ drosl. rr'ar d/ erot . i
kőZelébe értünk. anrikor is rlegállásr'a
kénySZer|]lttink. Ínert eg}'sZerre csak

\czdelt neltl 'tlttködni :r r il:;itu. e.
egy'általán senlmi sem szupcláIt a
buszban. anri áranrrlal míiködni SZokott'

Technikailag nragasan kvaIifikált
agy nr e n.je in k ekkor konziliunrot
tal1otlak éS lncgállapitottiik. hog)r a
geneliíloft neghajtó ékszíilehct ltldas a

[öl( kcrekedtüllK Jobblgr rulkerlek i'

dologban.
Vastagh Petiuccu neki. overallban. csrrklyával

Nr.io. ,rLkor bcszeliiik nrcl

a

fején. önlcláldozóan.

1tistént a btlsZ fara alá

vc-

telte lnagát' Mig I'eti szc-

- BAl EÍblLK' JoBB t'ETEK

-

VendégeskedésLink negyedik

napjának reggelén búcsútintettt]nk

Vásárhe]!nek' RóViddel elóttc eleledt aZ
e5ő iS csak esetl. csak esett. SZilSZÍöldön

ke|(\,,llIl S(p\'.,/Cl]l!}ö19\

\olL'l/l'lÍ1i

l.lr.(llutk Lr.atl a ttr llk.t.. c ,t."zo.
ulaknirk. \ a=) ink rl'h .r '..:e1'.l.ittttLr
v e Ze tó k f ig1'e lIn e t lc rr s ég é n e k
kösZónhetóen. nagyon sok balesetet

lelt. körben a lán1'o'ti a szakadó es(jben szurkoItak
és kacarásztak'
Még Borbáné Márki Márra
is a csapatkapitány. ak inek
ekkorra már alig. de nlég
volt hangja annyira éppen
elég. hog)' c5asztuskák
érrekelgetésévcI(?)serkcntse a7 ön lc láldozír te

vékenykcdést'
Lenenóben volt rlár

kellett látnunk'
scgesvál lr]ellet ll1egáIltunk a Petőfi

S

l200'as években lIár váIoSként c11]lÍtetl
SegesváI éÍin1e1len. ódon belvárosában'
Föln']ent|ink a két méternélis vastagabb
ólatofon'"-ba.

nlagasbóla válos házait. tcleit.

1999,

SZI]PTEMBI]R

tolol']-!"

TUJA

(lol)t' köV')

ahol nlegnéZtL]k a

i kiállitiisokat S

Nap. anrikot-

l']atalmaS párnacsala oldotta az csős nap
bolongó5 hangtlIat1lt. no rlleg cg-v Vigadó
beli ltIeithetctlen. vidánl vi.easság.

forradallllárköltónket utol.jára Iátták' AZ
esó ellenérc is rrag1'ot barangolttrnli az

hel} 1órténet

a

iSZentg)'örgyIe érkeZtL]nk' A

kollégiunrban. ahoI 5Zá1]áshel)'|ink volt.

ettlletln'tt'cl' illL'l il;l.. lá]]!e /'l

fálil

eps

Képek: akinél éppen gép volt

Pclikénl. csak SZaxeríienl

FAr-USl SUTI'OCiO

7.

sPEcIAL Számítástechrrikai lskola

Ez l11ál az ősz' I'.llnúlt a n)aralás és az iskolai vakáció'
Rövidülnck a napok' cg)'rc korábban esteledik ós késobb

huinalodik' A ndpoL

SZAMITOGEP-KEZELO

Srcptenrbcr

RÖSZKÉN

^.7
Sreptcnrber

a déltltáni

S/(Trcrnl'(r l().
Mihál1'napja' t]VncB\cd kclcIaj nap' lg) sok népszoká5
lii7ödik hoZZá' s7ent Mih1tl) kol nlegnózik. mer'le IirI a
slól. ]la ésllkra. akkor lalnrcg] d gabona ála. hl délrc.
akkol lenrcg}' Mihill)'napi diirgós szóp ósZL. dc kcnrón)
telct ieIcZ' Mihá]) n}arának ls ncr,czik a l'énasszorr)ok

lskolában; 0ó-20/9-ó60-468

AKCIÓ!

n) alá!
Okti)bcr 6.

Al

fe

l!p1l o 4!\,
'5'000;.'Ft]&.o.d'.éiÍ!|en ji! jp' g!gii!a]
19.

S

Szcptenrber I8-19.
Ir lunap
MóBe8) ulolsó n)áÍLltói iilll]epség_ kis hcl)i \'igassá8'

isko Iában: 27 3-420-011 Szász C ézánéná l

2 0-

l.

Kisasslony lrapia' MáÍia sziilctésnapju. '^ kisasszon)'
hai1j a a ltcskóket''
Sa]nos nclrr idc ltlé. hancnl irrnen el. dólrc'

szet'ezhetöl

Aki szeptember'

nrcg a Í'clhők nrialt is keYesebbe1

clsij tallitási nitp aZ iskolilbaIl.

az áltaIános iskolában'

ffiban Hornyákné orljk Ilonánál
:273-366
..'

c7éíis.

lá1luk

SZAKKEPZEST INDIT

A tanÍblyan végén

NAPEK

JELES

l értesítitikonöket' hogy a szegedi

aradi \'éíanúknapia. Idón óppcn l50 évc a

!éíanilk

kivégzéscnck

ollóbcr 2]'
\ lt/(t

il

ll

.i

(

f. J/ l(,5h.'. li rr!l.rl"rn (.
l Kől!ársasiig clsó clnijkc

slabad:'ághalc ós a N4ilg)

"t;

bciltutrisinak na'ia

R+né

l R Szegedi IÍjÍrsági Ház NépÍőiskolája
,:: .i továbbtanulási lehetőséget ajánl
i]'lll']:
az1'999l2000-estanévben

Szakképesítéstadó tanfolyanrok:
l 'B
2

'

.l'Crafológus sZaka5SZiSztel']s

iztonságszervező

5'Gyógypedagógiai

IIodavezető

3'Európai i]zIeti asszisztens
7'

6.

asszisztens

IdcgenÍbrgalrn i nlenedzser

Marketing- és t'eklánmenedzser

Felvételi előkészítők:

fiZika' mate!natika. kélnia. n]agyar nyelv és
irodaIom. tör1énelcrlt. rajz

Nyelvi előkészítők

angol, német. olasz. ot'osz. francia. e5zperantó

Gépíró és sZöYegsz€rkesztő
Suttogó naptár 2000
Várjuk lnindazon váIlalkozók
jelentkezését, akik h irdetn i
sze relné n ek a következó
esztendei naptárunkon'
Hornvákné orlik I lona21 3-366

A

követkeZő

Suttogó
8-án jelenik
m e g' K é r j ü k,
köZlendóiket okt. l -ig

juttassák

szerkesztőségbe'

tAI

fazékas. fotós. graÍikus. virágkötó'

társastánc

A tájékoztató fiizetet. an]ely réSZletes isn]ertetést és jelentkezési Iapot is
Íartalfi'|az, kcizepes rnéretíi, bélyeggel, círnnrel e]látott borítékbanlehet
térítésmentesenigény'elni a követkeZo cínlen:

SzegediI|úsági Ház
Szeged
Felsó-Tiszapart 2.

október

8.

Művészeti tanfolyamok:

taníolyam

I.JSI

Sl

eI

a

TTOCO

6-721

Telefon:(ó2) 423 -63 8

vagy a röszkei PoIgármesteri I_livatalban.
a Teleházban' vagy a M[ivelődési Házban

nÓn q7FPl'F MBER
'111

ldénykezdet a Megyében
Megve I-es csapaful1k utoIsó előkéSZÚleti lnérkóZésén Mál1é|y-UTc
együttesét Íbgadta' Erósen tal1alékos r.öszkeiek rninirnáliS Vereséget sZenvedtek a
vendégektő1' A gólokat sZöke Péter szerezte.
Ras:ke - lÍórtéb,-UTC ' 2-3
Augusztus ]5-én elkezdődött a bajnokság és mind_járt egy rangadónak
mondható nrérkőZésseI' FiataIjaink nagySZerűen kezdtek és 5_l arányban
megérdemeltem győZtek' Bakaity Norbert 2, Magyar Csaba. Terhes Norbeft és
Módra Gábor osztozott'

R/

ry.,r
ra

Ezután kóvetkeZett a szolnsZédVári rangadó' A fordulatoS mérkőzéSen a tel.jesen
átalakult löszkei csapat a hajrában 1őtt kér gól1al megszelezte a gyózelmet.
Góljainkat Szóke Pétel. Szekeres Zoliés Hurguly Jani szerezte.
Ró'':ke - lltófuhalon' 3-2
A kÓvetkezó fordulóban legobb_jaink és ifi csapatunk Ú.jszentivánra 1átogattak'
Ilt egy kicSit nehezebb volt fiataljaink dolga' de Sikeriilt nyerniük 2-o_ra' A két góIt
Magvar Csaba és KoncSek Tamás szerezte'
Ezután jött a nagyok csatája' Jó iramú mérkóZésen kisebb szerencsével ]ehetett
voIna nagyobb arányú is a győZelnlLink' anrelyen a hazajak vezetése után Kemenes
egyenlitett nra_jd a dr'Tóth is a kapuba talált. Szóke PéteI immár hagyotnányosnak
szálnító gólja után elhúzott csapatunk. rnajd egy_két kihagyott helyZet után aZ
rlrjszentivániak l-eSből sZépítettek és ezz".l beá]lítonák a végeredményt.
'l
Ti,s:a -Lij - Ros:ke 2 3
AugusZtus utoIsó Vasálnapjál] GVálarét cSapatával InérkóZött n.]eg !negye I-es
csapatunk. amelven Szóke lnesterhárl]']asáVal rnegérdemelten sZereztük meg a

r,

A következő
Métkózés ide
08.1,1.

lónl érkcjzéseniflusági csapatunk 3-2-e5 vereséget sZenvedett'

Ter'hes Norbert és Magyar Csaba lötte'

l0l6

Megyc III-as

csapataink augusztlls 2l-én kezdtek n']eg aZ ÍÜ szezont' Sajnos
n'] ind két
k veleséget sZenvedett aZ első loIdU]óLran' Röszke rnásodjk
'c5apatun
csapata tJlléstól szenvedett 2-l_es arányú vereséget hazai pályán. az Autó 2ooo sE
csapata SándorÍalva második csapata ellen kezdte el aZ idei 5ZeZont, de 4-2-eS

- lc{rrlt

- {. i {rtlx!c.

. + - {x{ti|r{l-r.

október

hó

. .t

a

Csorrgr'ád Megyci Könyvtárr Napok
keretében hárorrr érdekes progranot
kínál a Községi Könyvtár a Íalu
apraja. s nagyja sZálnára'

Krlnyv. konyvlór' inforl,
cínlnlel rajzpályáZatot hird.
nreiyben a témának meg1.

IX. Riiszkei Falunapok

1999. szeptember

Az idci

vendégvárás

telik. lriszen

i]

I

8-19.

nne pségLi nk

a

és Íbgaclás jeg1'ében
testVéfte]epl:]lésijÍ]k. a

ronrániai Végvár népes kLildöttségél
1bgadj rrk ki]zségLinkben'

[irrtlek nlegfeleloen alakítottLlk a

két nap pIogranrját.
vetrdégeirlk

is

an]elyben

tevékenr' részl

vállalnak . hiszen szonlbaton este l9
órától kozel kdt órás n]iiSoÍral
kedveskednek a röszkcicknek! Aki

csak teheli. tiszlelje

nreq

crrd.rucirrkel rzz;rl. h,'g) nrrLlcLinli
a nektink készr]]|t ''r'érrvári'' elóadást'
r

A részlc1escbb progranl

cinrlapon

ta

liilható'

1999, SZEP'I'I]MBF,R

a

BMM

könvvj LltalombaÍ] l'észesül nek'

19

órára lz1 a Takúo Tihor újsigirö,

Í(.i1 híVtLlk neg vendégséube. akinek

versei nlár korábbi szánlainkban
nleg]elent' és aki a KossLrth Rádió

kor'areggeli FaIurádió c. mijsorában

ol)

sokdt

c

lll]e gC

t

i lös./ke.

nag\anyját.( Ez Lrtóbbival keltette fel

l,,'.f,ll]]<5lclijlll crdeklöJe"ér'1 o
volt. aki riportot készített Kartal
atyáVal a közelmúItban. BÍzorn

benne. hogv

ez a

falLrnkbóI

''elszárnlazott'' ír'óe rl ber sokLrnk
éldek1ódéséretart nlajd SZál]] ot'

_

Gváláfét'

öc7kP -

R

']- l

i\\7ke

s7VqF

Röszke - Bordánv

5

s7entes - Rős7ke
Rős7ke - Máíélv-l ]Ta
Sánrlorfllvl - Rri<zle
Röszke - Szóreg
lis7aszi!'et - Rös7ke
Röszke - K iszomhor
Táné - Röszke
Rös7kP - Minr].?PnÍ
Kistelek - RiisTke

l0

5 óra

5 óra

i0

4

t4
.2t

3 óra

l

óra

C hris

I

-,{r i .{..x{t. r t* _ +
Megkérten, hogy hozzon magával
megjelent köteteiból a röszkei
lnű\elodc5i házba. rrrelrekct az rró_
o]rasó találkozó alkalrrláral rtteg i'
vásárolhatnánk, ma.jd dedikáltatnánk
vele.

pál1'anLrnkák beérkezésétr ',
iltdlil]U5 i)koIa5okról oklÓber 4-ig ''
rn ii ve lódés i házba' A legiobbak

l999. október l3-án este

R

3.30

- {r{.llx

rlap lolyarlán

Rös7ke

5. 10

t0 3l
106
1

Oszi mérkózések:

Röszke - Mórahalom:l-2
Tisza-[] i - Rös7ke: 2-1
7ák^nv<'7ék -

10.24

veIeséget SZenvedtek.

.lD. -'{-

6i0

6 U0

09 25
10.02.
10.09

je

őra

8.28
09 04

0gr
09 l9

A gólokat

'1

08 2t
0

_gyóZel!net'
Rt;s-ke Crúlttrét'' 3- I
I]

tábIáZatban a Megye l-es

csapatunk őSZi sorsolása látható:

.

A

prograInsoroZat ZáIásaként

.,,ibcr 26-án könw|árha.sználali
t,: l

ked

ífu nérhetik ossze tLldásllkat

.r legügyesebb 5-6.

3yerelek.

A

következó

le

osztályos
leglobb c\apat t.l5lai

könyvj utal ln-at kapnak.
A bettljátékók sZerel meseinek szól
a

l

h

ívásom.

Budapesten aZ utóbbi hárorn évben

rendeztek máI országos Scrabble
bajnokságot. Minden bizonnyal ez az
év sem narad el a többitóI. eZéfi

atnitl( llz iI]lerlleleIl Üjra jelzi i
rendezoség, szívcsen éltesítetn
azokat. rkik s/elell]cl']ek d,/ e\eIllé1l)
(U ram bocsá')
e lődöntóiben,

dcintójében réSZt Venni' ha eztÖnok
elózeteserr j elzik a könyvtárban. vag)
a 273'36ó-os tclefonon.
I-ION

|ALUSI SI]TTOGO

9.

;ü

';1f,JLt'

E

ft;I* f' 'íI:lI I;fIJ'-fÍ'l;íI]IIIIa3'IIIIII:ILI

í'L'lÍ.f'f Itj[

$npsildE

Hol rnnr n rÉRsÉcl
SAPARD PRoGRAM?

A,, el.n:llt renany het fo'yamán
lezajiottak a Homokháti Kistérségben a
sAPARD {teíségiAgrárstÍuktÚra
Vid

é kÍejIesztési)

és

programmaI kapcso_

Iatos ráié|'o,,tato rendelVények|

Bordány, Domaszék,

Ü

lles,

szatyrnaz,
Mórahalorn, PUsztamérges, Röszke,
Buzsa, Öttómös, Kelebia, Zákányszék

'eleo.jleseken a

IJÍ i',rrUs, 'ÍjÚság_

Vállalkozások, kUltÚra, közműVelődés,
saIto ha(aÍoÍllel' tÚlrerd, polgárórség,
oktatás, egészségÜgy, spolt, s2ociális

e]látás, Ía|ugondnoki háIózaÍ,
nye7PtVedelen

kör

' telehál, l1ÍoÍ mácios
a mezőgazdaság

központok, illetve

szakterÜ leteken.

A tájékoztatók statisztikai adatai
"laoján a lpgnéps',erJbb nálo-r
szakterÜlel d tersegben: a me/ó_
gazdaság, a turisztika és a VálIalkozások' A Iegtöbb érdeklődő minden
szakterÜ letj megbeszéjésre Ruzsa,
PUsztamérges, és Mórahalom telepÜ
lésekről érkezett'

A rendezvényeken a helyl
polgármesterek segítségéVe|a
Kistérségi ]roda mUnkatársai igyekeztek

megismernl

a lakosság és a

he]yi

szake.nberek Véleményét'

Örómmel

k,
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A

tájékoztatókon az lroda Ezeknek a helyzeteLemző beszél' Fodor csaba térseg_ getéseknek a7 eíedményeil a Ki5ler5éqi
-Un
-eaed7ser be.YrUtatta a (stéÍ5ég ]roda szepternberben dolgozza föl, rnajd
eddigi munkáiát, a homokháti egyÜtt'
ol'tóbe' hónapba1 all dss.,é a Íérsegi
működés már 10 éVre VisszanyÚló
agrárstrUktúra és VldékÍejlesztés straeredményeit' MatU a Anikó a tégiai programján ak terVezete'
Homokhát Kht' Ügyvezetője ezt
október másod]k Íelében sz€ret'
köVetően röViden ismertette a SAPARD
nénk p ro g ram egyeztető szakmai
program cé|k]tűzéseit'alapelveit, fórumokat tartani a k]stérségben, ahol
támogatási rend szerét' Elmondta' hogy
még alakítani lehet a Végleges straté
a program egy o|yan alulról építkező gián' Szeretnénk, ha a program
rendszer, amelYben a térségben összeállításában miné többen részt
élőknek lehetősége Van arra, hogy Vehetnénk, ezért kérjÜk azokat a
közós mun káVai, magUknak fogal' Iérsegi s7al embprPleI ak;k .]qv
mazzák meg az elérni kÍVánt céljaikat, gondolják, szíVesen részt Vennének
kal á'sa

és 2000-től 2006-ig ezekre lehet majd
pályázati pénzeket szerezni'

EzUtán kezdődótt a " rnűhe|YI A résztvevők igyekeztek a

mUnka''

térségproblémáit, jelenlegi heIyzetét
alaposan elemezni. Az adott szakterületen dolgozók elmondták, milyen
erósségei, milyen gyengeségei Vannak
a homokhátságnak, a hlányosságokra

milyen reális megoldási lehelőségek
é píth

ető

ebben az egyLjttgondo kodásban, keres
sék nneg a Kistérségi ]rodát'
A térséggel,a programma] kapcso

atosan a Kisté'segi l,oda ÍUnlaldlsai
a továbbiakban is minden érdek]ődó
rendelkezésére állnak l\lórahalmon,

címen

'

k '

A 1 1 teLepÜ ésen tartott he yzet
elemzések e'edmenyeiben s7amos
közös Vonás fedezhető Íel' szinte

a Homokhá1i Kisté:'ségi lroda

nUnkatársai

minden alkaIommal megÍoga|mazódott,
hogy mennyire Íontos az emberek és

Lirpunklt szcnrlizi az
orszrir lcunagr obb medialrgvelirle.

szerVelelek kólól l i egv.jll-úködés' a
közös együttgondolkodás, a kom_

munikáció íejlesztése, telepÜ|éshatárokon is tÚl nyÚló szakmai kózösségek
építéséneklgénye' Többször ÍelmerÜ lt
a m'né| s7é]espbb lörü lal ossági
Íajéko7tatás a7 i.]f oímációs els7igé
teltség csökkentése, Íelhasználva eset
leg a technika nyUjtotta új lehetősé

a

FelszabadUlás U' 34. Sz. alatt, a
62l28a 124 es teleÍon és faxszámon,
illetve a homok@morahalom. hu emai

(

: lt l}Lrdapcst Nlcd ialig-vcl(r K li.
l0l1.l 1}rrdapcsL. ÁLtrririt Lt. ] l.
Iel.:l0l'-17- 18. lra r :-i 0l -.17-,1"1
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I

gekeÍ' a7 |nternetFt, a létesÜ]ő Lj
Jll-nra il: nr arkctingrrr. obscn cl. hLr
teleházakat is. Természetesen mód
Íeltárn] a szakterÜlet je]enlegi helyzetét
nyílt arra is. hogy a szakterÜ etek
és a jöVőre Vonatkozó elképzeléseit'
speciális problémáit is megVitassuk.
jüt:il:il;ií:lt jl:'í]Í::íjí:Í:I:t:it:]:ü::#t:Í;T;t;'Í.:t]í'':i]í:|':x
fI]I:t:f[:ttrilÍI:l:t'#:Í:Íf,:f:tE:lÍI::tl]ff:ÍI:f:ÍlfiT:tfii:Íí:l::iÍ}
tapasztaltu

hogy,

minden résztVeVó igyekezett aktíVan

idcgcnl'olgallni tig) inlóZó

fin
t\l
A Röszkei Teleház
szolgáltatásairól

a

a n\'áli programaiánlatokal
Íilváltották a lant!lással iig)rnÍé:éssel'
szcplcl]1bcl_

liladalok.
szcplcmbor a lanulási idény
kezdete' Képzési ajánlat^ink közöll csak
kornoly leitr'enciirkkal rendelkezó cégck

,7Irli,t.iv.r/ kapcsolatos

.:.

A

ajánlalai szelcpelnek
szákképesítéstadó
ibl\'amokból]

IZe1itó

az

(oKj-s)

Felsófokú végzettséget adó és posztgraduáli5 képzés:

ú.i

Inlonlácit'ls ki)7pontunkba is bcköszc'nlött

> kclcskcdó'boll\'cZetó
> ABC cladó
curópai iiZleti ass7 isZlcns
;'
számítógóp kczcló
r szottr'er operátor

állami
tan-

>
'),
>
>
>

néllegképcskönyrclii
prolranlozó

rendszcrinÍbmatikus
személyiig} i gazdálkodó
irodavczctó
marketing- ós rcklán]mcncdZscr'
Nyelvtanfolyamok és egyet€mi előkészitők'

I]ijvítik a válas7tékol a távoktatási
rendszerű képzések. anrel1ck llodLll
lcndszer'ljck

és az

érclckliiclilk nraguk
ViilasZtottir idiipon1ban kcZL]hc1il a nunká1
Lg) ónilcg 1anu]ha1. igazodr'a saiát
lehelijségclhez. lanu1ási szokásaihol. c1ijlctcs

Lcg)

cn saját e-mail círne. n\ ]s\on

cleklronikus oostatl(jkot nálunk]
Hirdetéseket a l]^LLJsl SL]T't'O( j0-ba.
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vállalkozóknak. ahol IésZlelescn
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FALUSI SLJTTOGO
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FOLTAPLAST KFT.

SZEGED. NEGYVENNYOTCAS U. I8.
TÉL/ÍAX:62 / 460-002 TEL.: 62 / 462-446

Belső sátorfólía választék

A FoLrAPLAsT Kft. AGRo-Uzleá$a

Vaslagság: (30' 40), 55, 90 m cron
szélesség: 1800, 3600, 4200 mm

ú'! a vIRr(GKERTÉszBr es HAJTAToTT
ZÖLDSÉGTERMESZTÉSsorán felhasználhatő BELSÓ SÁT)R- és egyéb AGR)FÓLIA
-.!4:l

T

termékek igen széles kínálatával renclelkezik:
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2 fé]e szezonalitással (6+1216+24 hónap)
()sszességében közel 200
!éIe belstí sátorft)Iin!
-

_ |,egetácíós fítőőő-tö
ikersor paplan

NÖvÉNy-

TERMESZTES'hez télhasználható
és paplan

-

\

|l(Í

_ talaj nélküli, ún. TÁPOLDAToS
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Jéle mérenálasztékban (180(|360014200 mm)
(55/90 micron)
féle tastagstígl:an

s

íkJól ia

1'2

2 szezon

6+6
6+6
t.1!.,'

FóIrÁÍ

(UvSt)
(PáMé)
(lnVö)

il

6+12

(Höcs)

6+6
6+6

(HösD

6+6

(FszO)

lrri

tF.id
::Fe.

2. l(ÉT to/vpoNENsÚ FóLLfu
21Uvst+PáMe

2'2uvst

2'7PáMe
2'8PáMe

+
+
+

+
+

\r-,

6+12

lnvö
Höst

6+12
6+12

l2

6+24
6+24
6+24

6 + 12

6 +_24

6+

Höcs

6+6
6+6

Höst

Höcs

a*i

3'1 tJvst + PáMe + lnvö

- mezógazdasági sza krruházaL ban.
a srodiszkonrokban es

3'2uvst+PáMe+Höst

6+12
6+12
6+12

3'3 Uvst + PáMe + FszÓ
3'4 tJvst + lnvö + Höcs

gázdaboltokban.

Reszletes termekismcrlet(inket a fenti tclcfon-

úton
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3. H]íRo'i'r Kor,rpoNENsÚ FóuÁÍ

krmékeinkmeglaIiIhatók:

4]t #
"Ea6]

szezon

(hónap)

2'5 UVst + FszÓ
2'6 PáMe + lnvö

_ konfekcionált ta.ralr és
_ konÍekcionalt -i.l( '

megküldiük.

Uv-stabil
Páramenles
1'3lníravörös
1'4Hócsapdás
1'5 Fényszórós
1.6 Hőstabil
1.1

2'4Uvst

ültető tijnll(í
ltlt:soló tömlő

:}]1 számon történő igénylésalapján postai

\.}

1

1. EGY KolvpoNÉNsÚ

2'3 Uvst

fénlvisszaverő talaj Jólia (55 ntit'rrln)
talajtakaró fóliu (20/15l l2 ruioon)

tipusok

Hártya íólia 30 micron
Natúr íólia 40 micron
Nairlr

ECYnGT/HÁROMAEGY KoMPoNE\SÚ

t ]'l
ll

Fólia

6+24
6+24
6+24
6+24

i'l
i

)ÉÍ\

4. NÉGYnoÁrpoNENsŰ FórrÁÍ
4.1 Uvst + PáMe + lnvö +
4'2 tJvst + PáMe + lnvő +

-.-l.:?,l

#

a

Höcs

Fszó

il'.>

6+12
6+12

r_ö'

6+24
6+24
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\.'./

'ea # W

GAZKESZULEK JAVITAS, TISZTITAS
oÖo oo

SZIKULA SZILARD
Mobil tel.. 06-30/9-430-067
Lakás tel'l 272-20j
Röszke. Felszabadulás

100

l

05'

A csisZár Autósiskola autóveZetői, motorkerékpár

és segéd motorkerékpár vezetói

tanfolyamot indít a röszkei művelődési házban
l999.SZept. 20-án l 7'00-kor
Résilel fi:etés' diákoknak kedve:ntény' 1000'- Ft
RéSZleteS tájékoZtatás

a t'enti helyen és időpontban'

Fídb

EBRA' oEÉ

Vegyes téli

ruházati
kiárusítás
m inde!'r

kedden

l3'16-ig

a

KUTYUsoK. vAHÚnox pIGyplelr:

rlíjvelődési

l5kolába járhatnátok, ha gazditokka] ide jál'nátok.
Rex éS Marcipán, őket elSőként n]ondanám.
de tanulhat itt kicsi és nagy. ha a létszámunk is nagy.
Itt megtanulhatod a rendet, fegyelmet,
de a játékot sem kellelíeledned.
ludni [og'z ülni. állni' pdrdrL(ra varni é\
nenl utolsó sorban betörőre vigyázniI
Az iskola helye az Euro Chicken KFT. telephel)'e,
ahol két Rottweiler kutyuS vál epekedve.
Itt tanuIt

Retekmag eladó
'Erd':(csár,ázott)
l'lódi .Íános
Röszke. Rákóczi u. l0'
TeI.:273-270

GAZDIK FICYELEM!

I

\

PREMIER ELELMISZER

Ha kutyusod nég nenl mottdta volna.
akkor ezúton tudatjuk veled. hogy Kutyaiskola indul érdeklödni lehet
a 621273-0 l5-ös és a 30-9676-2ó3-as
telefonon Kovács Katinál'

Cítl1:RöSZke, Felszabadulás u' 75

AZ iskolát sajnos csak
negleIelő nagyságir létszámmal

Újult erővel várjuk
kedves vásárlóinkat.
Vasárnaponként

tudtuk inditani. ezen

\ .'

hétfő - péntek: 5.00-17.00
5.00-12.00
szombat:
6.00- 1 1 .00
vaSárnap:

FALUSI SUTTOGO

Szeptenrberben
itt is Evn}'itó

Röszke Község

otÁntuu

Képviselő-testü letének lapja
En_g' Szán]: B/PH F/888/cs/92

az őszi alkor-rybar-r is.
Horrrvákné orlik llona
(273-366)

''Fén-FA Fűrész"

/,

FALUSI SI]TTOGO

'l^:..1,

Meg]elen ik; l200 példányban
Szerk': 6758 Röszke
|'elszabadulás u. 84
Te).'.62/213-244
Fax 62/213-597
Felelós kiadó; Magyari László
Szerkesztó: Horn1'ákné orlik IIona

a

Tel.lfax

I

-Bér1iiréSZelés
-N),áI-. fenyó-' akác riinklák beszerzéSe és !néletIe vágása
-l L'll!JZtl'éo'dJ
-Fén]eSZtergálás
Az érdeklódőket szeretettel várom hétfőn és kedden egésZ nap.
Röszkén a lII'körzet 255' alatti telephelyen
vag)' 06 20/3354i07-os telelonon.
i vállalkozó'
tul': Kácsor Mihá

12.

jelenlkezeseiteIer'

t;t::attl,

MegkeZdte n unkáját
Szo lgáltatásairl:
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AKCiÓ!

NYITVA TARTÁS

.. h

6212'73-366

E-mail : suttogo@tiszanet.l'ru
TöldeIő SzelkesZtó: Polyák Zoltán

) Munkatársak: Borbásné MáIki MáÍa
!.!. Turucz József.**xBárkai Krisztián
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