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július - augusztus

VIII. évfolyam 7-8. szám

FfrLOSI

Röszke Község Képviselő_testületének Lapja
gyógyszertár

Kozségünk
képviselő-testületének július 7-én (r
megtartott ülése az

igencsak hosszúnak ígérkezett. A témák
inforrnációkat hordozott

E]őször

tájé-

a hallgatóságot.

előzetesen kiktildött napirend alapján

rnind-egyike fontos

is

koztatLa éves munkájáról

és

is a vállalkozó

közérdekű

háziorvosok

mondható, hogy

Altalánosságban el-

a

gyógyszerellátottság

javult, az esetleges hiányzo készítményeket is gyorsan beszerzik aZ
igénylőnek. Ugyanakkor felmerült

a

délutáni - esti (az orvosok rendelési

éves beszámolója hangzott el, mely át- időben) történő nyitvatar1ási ido visszafogó képet mutatott a községben állítása is. Községünk általános iskolai
elofordulÓ megbetegedések gyakorisá- igazgatői pályázatára Vlocskó Mihály
gáről, a szakorvosi ellátásra beutaltakról, eddigi igazgató adta be az á||ás ismételt

A beszámolókból kideriilt, sajnos betöltésére irányuló pedagógiai progigen sok az allergiás megbetegedés! ramját. A testület részletes vita után
Ennek oka az allergének terjedése (pl.: fogadta el a l0 évre szóló nevelési progparlagfű), melyet minden állampolgárnak ramot, a nevezte ki igazgatónak Vlocskó
Mihályt. Elképzeléseiben a modern kor
kotelessége irtani.
A gyerrlekorvosi praxis júl. 7-ével kovetelményeinek megfelelő iskola
bezárolag 610 fő ellátottal rnűködik' az arculata bontakozik ki, ahol pedagógus átlagos napi betegforgalma 18 fő. Itt is sziilők - és gyermekek közos érdekei
stb.

betegségcsoportok szerint nyilvántartott realizálódhatnak.

Az előremutató tervezés szép példája
részletes tájékoztatőt kaptak képviselőink. Az elrnúlt idoszakban bevezeteft az önkormányzat 1999-2002 köZötti. idogyógytestnevelés és gyógypedagógiai szakra szóló gazdasági munkaprogramfoglalkozások tervszerűen lezajlottak, s a jának ismertetése, melyben a rövid és
következő tanévben is folytatódnak. hosszútávú tervek is körvonalaződnak.
Megvalósult a ]-8' osztályosok kiemelt Természetesen az anyagi források ezen elegészségnevelése, a művelodési házban a képze léseket j elentősen befolyásol-hatj ák.
Ismertetésre került az állatok tartászülok iskolája, valamint a családi életre

felkészítői!úsági csoportprogram is' A sáról szóló rendelet-tervezet, aminek a
következő időszakban aZ egészséges testület tagjai különböző módosításokat
életmódok c. komplex program kerül javasoltak, így ez a rendeletteryezet a
későbbiekben

bevezetésre.

A község fogászati

ellátásán az elmúlt

egy évben 3004 beteg jelent meg több
mint az előző években.

Az iskolafogászat rendben működik,
felvilágosító és megelőző tevékenység is
folyik, rnelybe a védőnő aktívan besegít.
A fogorvosi rendelő berendezésének és

rnűszerezettségének javítása is célként
fogalmazódott meg a beszámolóban. Az
orvosok beszámolójához kapcsolódóan a
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Kedves Rtiszkeiek!
Az Életmód klub június 24-én tartott legutóbbi
összejövetelén fo témánk vo|t az elhízás és a magas vérzsírok
szerepe a szív és érrendszeri betegségek kialakulásában'
Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 50 %_nak testsúly
feleslege van, férfiak és nők esetében közel hasonló arányban.
Az elhizás oka: a szervezet számára feleslegesen bevitt

kalória, vagyis az, amit rnegeszünk és megiszunk (a sok
szénsavas és rostos üdítő, a naponta elfogyasztott többkevesebb alkohol is jelentősen növeIi a bevitt kalóriáÍ"). Az
elhizás oka kivételesen ritkán hormonális megbetegedés.

l
I

családi hailam
nassolás

mozgásszegényéletrnód

való

Az életmód klub havonta tartott ÖSszejövetelein ez ügyben
szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.Diétás

is

kérdésekre az ószi összej övete

felgyógyulás

-

az a|ak körtéhez hasonlít.
Elonyösebb viselet az ,,egybeszabott és a kitevős'' - mondta
tréfásan a Főorvos Úr.
Férfias típus: a zsír a has tájékon és a belscj szervek között

rakódik le-az alak almához hasonlít. Az ur a,,tekintélyétol''
nem látja a cipóje orráÍ' Ez a típus veszélyesebb, mert itt

fordul elő gyakrabban agyi érbetegség és koszorúérbetegség.
Különösen veszélyes az elhízás, ha cukorbetegség, magas
vérnyomás és magas vérzsírokis társulnak hozzá. A túlsúly
önmagában hajlamosít epekő betegség, köszvény,

i

s

szatérünk.

és a

Névtelen

A

dohányzásról leszokók klubja is folyamatosan működik'

minden hónap első és harmadik hétfőjén taláIkoznak
rendszeresen a gyermekorvosi rendelőben. A közbeeső
időszakban ugyanitt bárkinek tudunk segíteni ezzel
kapcsolatban.

Az Eletrnód Klub tagjaíval legközelebb szeptemberben
találkozurrk, addig jó nyaralást és pihenést kívánunk
mindenkinek.

gázola1 mezogazdasági felhasználása

TAJ -számot

Dr. Sövényházillona
EgészségvédőEgyesület Elnöke

A fulugazdósz ttÍjékoztatóju
igazolÓ

igazolvány (kártya).

TB

Hatósági

utáni jövedéki adójának visszaigénylését VállalkozÓknál még vállalkozÓi igazolvány,
1999. július 1S-től kizárÓlaq a termelő
bankszámlaszáma, pénzintézeténekpontos

lakhelye szerint illetékes faluqazdász iqazoUa
a fogadóÓrái alatt' Az igazoláshoz szÜkséges
iratok az alábbiak:

címe (irányítÓ szám is|)
- V 9903 jelű VPoP bevallási nyomtatvány (a
hozzá rendszeresített borítékkal), beszerez_

- Névre szÓlÓ benzinkÚti számla (199B,
1999. évi)' vagy névre szolo, mezőgazdasági munkanemeket igazoló, sZolgáltatÓ

talában (VPOP) 6720 Szeged, Dankó P. u.4

által kiállított készpénzfizetésiszámlák (csak

tárideie a faluqazdásznál: 1999. nov.'l6.

1999' évi). Ez utóbbin szerepelni kell

a

munkavégzéshez felhasznált gázolq mennyiségénekliterben, és annak a számlakiállítás
idején érvényes egységárának is (FVliter).
Több esetben tapasztalom, hogy ez nincs
feltüntetve Ezt szíveskedjenek megnézni, és
azt a számlakibocsátÓval ráíratni.
Teleptilésenként használt foldterület
iratai, melyből kiderü|: a művelési ág, hrsz.,

a

terület nagyság

Földbérlet esetén a bérleti szerződés

fénymásolata szükséges, amennyiben a

a

v

érintett érdeklődőket és csa|ádtagiaikat.

Nőies típus: zsírlerakódás fóleg a csípőn és a combokon

felsorolt adatokat,

nken

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a

A kövérség típusai:

-

i

Alkoholbetegek Klubja minden héten szerdán este 7 órakor
tartja gyűléseit a Gyermekorvosi rendelőben. Yárjuk az

utáni túltápláláS

A

le

rendszeresen tar1ja összejöveteleit, ezeknek időponqáról
klub programjáról rnindenkit tájékoztatunk.

étkezésiszokások /zsíros ételek' sok cukorfogvasztás
terhesség' szoptatás. betegségekből

rnódját meghatározni'

Örömmel tájékoztatjuk a röszkei cukorbetegeket, hogy
megalakult a helyi cukorbetegek klubja. Szeptembertől

Hajlamosító tényezők:

l
l

szívelégtelensóg kialakulására, a légzésizavarok és izületi
betegségek esetén súlyosbító körülmény. A megelőzés itt is
könnyebb lenne, mint a fogyókúra' Gyermekeinkre ktilönösen
oda kellene figyelni, meft a 1l -l3 éves korban túlsúlyos
gyermekek 7}oÁ-a lelnőtt korában is túIsúIyoslesz.
Mi a megoldás? Fogyókúra, de óvatosan és egyénre
szabottan !
Ez ugy értelrnezhető, hogy függ az életkortól, a súlyfelesleg
mér1ékétől,az egészségiállapottól is, ezért egyénileg kell a

bérbeadÓ

nevét,

adóazonosító jelét, vagy adÓszámát és címét
tartalmazza.
Érvényesítettőstermelői igazolvány,
adóazonosító jelet tartalmazÓ APEH kártya'

_
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heto: Városi Vám-és PénzÜgyőrség hiva-

lqénylés igazoltatásának elvárhatÓ

Azokat

ha-

az FM

Hivatalnál regisztrált
termelőket, akiknek a jelzett éves árbe_
vételük 500.000.-Ft aIatti,

Foeadóórák:

a

falugazdász

Röszke''

levélben hivatalbÓl megkeresi, és szak_
tanácsadási elcjadássorozatokra elójegyzi a
B/1999'(l.20') FVM rendelet idevonatkozó
pontjai értelmében.

Az

eloadássorozaton hallottak

a

termelő

érdekeit fogja szolgálni a jovot illetoen.
A részvételingyenes, de egyben kötelező

is! Az eIoadássorozat 10 előadásból
majd, mindig

áll

szerdai napokon, 16 órától, a

a körzet helyi
az ott feIsorolt téli

kiértesitésben megjelölt, de

Művelődési Házaiban,

időszak napjain'
További informáciÓért az on lakhelye szerint

illetékes . falugazdászához

kell

fordulni

fogadóórában.'

SzenÍmihúIy G,yóhrét
Ház MtÍve\ődési Háu
Felszabadutas u. 87. Kapisztrán u' 50.
Koszorú u' 35.
Tel./far: 573-870
'l,00
Kedd. szerda: 7,00-1
12.,30-.15.30
Péntek:
7.00-13'00
Teieház.'..,.

A

Mű1lelődési

közo_eeső munkanapokon más hivatalos ügyek intézése miatt a kapcsolatfelvétel

még a röszkei állandó székhelyemen is bizonytalan. A félreértésekelkerülése
miatt ísmétközlöm, hogy brírméIy településen lakó termelő, bármely telepüIésen

való fo.gadóóráim alpt[fuégkéreshet
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KERESZTELTEK
Kisistók DánielJános
l

Pipicz Norbert Röszke

999. április 2.

Pipicz Imre és
Elevcn Erzsébet fia

Kisistók Gábor és
Gera Ágnes kisfia

el

Berta Gyula és
Barát Eszter leányát

l999..január l2.
Halasi AttiIa és
Csuzcli Anna kisfia

rrÁzassÁcrÖrÉs

Módra Martin
l999. március l5'

Selyben Zsolt Röszke
Fülöp Viola Röszke

Módra István és
lrorró Erika kisÍja

l999. április l0.

Bornba Brigitta

Szabó Péter Röszke
Nagy Anikó Röszke

1994. december 15.

Bomba Zoltán és

i999' április l7.

Kiss Mária kislánya

Csonka Tamás Szeged
Király Erika Röszke

Rozsi Dániel János
l998. 'iúlius l8.
Rozsi László és

1999. júlíus3'

Vass Erzsébet kisÍla

Bite Sándor Röszke
Szalma Anita Szeged
1999.július 17'

Molnár Stella Krisztina
l999. 'június l2.
MoInár Krísztina kislánya

Yarga Csaba Röszke
Abrahárn lldikó Röszke

Ábrahám Anna Emília

1999. július 24.

l.998. május 23'

Abrahám Ferenc és

Katalin kislán1,a

Ördög Kamilla
l999. március l l.

JEGYESEK

Kor,ács lbolya fia
eljegy'ezte

fér.je

G1,örgyicze Jakab és
Bíró Julianna Ieárry'át

Vigyikán Péter és
onaka Zsófia fia
jegyezte

Móra E'rzsébet 84 éves

Fazekas József74 éves

Ács Sánta ]stván 72 éves

Bende Géza 74 éves

Vér József és

I999. JULIUS -

trón foglal ása.
l

54 l . tsuda clesett, az ország lrárolrr részre szakadt.
552' II. Szule.jntán 6 hadjárata Magyarország ellen: élet-halál

590' A SzentíráSt magyar nyelvre fordítja Károlyi Gáspár'
8' Megkezdódik a 30 éves háború.
l643' l. Rákóczy f'elkelése.
l

l

600

l6l

686. Buda visszaíbglalása.

Molnár Zénő Szeged

Vér Agnes Röszke

Utána lazongások és trónviszály' Kibírták.
l083' Szentté avatták lStvánt, fiát Imrét' nevelőjét Gellértet'
l085' Kunok betelepítése: a sokszín[i nenzetnek vanjÖvője'
l l00' l l02. Dalnrácia nleÉlszerlesc'
l l54. Szerbia eiÍbglalása.
1200. |2l3' Bánk bán osszeesktivése Gertrúd nénretjei cllen'
I 222. Aranybulla.
l24l' 1-atár.1árás. a mohi aitkozet.
l300' l30l. Az utolsó Árpád_házi király.
1366' Az első tÖrÖk támadás.
|367 ' Az első magyar egyetem alapitása Pécsett'
l370. Nagy Lajos megszerzi a lengyel koronát.
l389. A tÖrokÖk rigÓmezei gyoze|rne'
l400' l4l0. Zsigrnond királyt német-rÓnai császárrá koronazták'
l 456' A nándorfehérvári győzelem a tÓrÖk felett' (déli harangszó!).
l458' Huny'arii Mátyás az ország élén'
1413. Az első nyonida lv4agyarországon.
I 500
l 5 l4' DÓzsa György paraszt|ázadása'
l526' A mohácsi csata aug. 29-él'l' A l-labsburg_ház

1699. Az egész AlÍö|d Í'elszabadul.
l 703' II' Rákóczy Ferenc 1blkelésel 704' II. Rákóczy Erdély fejcdelrne'

Tombácz l'lermina férje
+ 1999'
'iúlius l4.

elj egyezte

l000. l00l 08'l5. szen{ István állanralapító nregkoronázása'
l003. A Tiszántúl és Erdély a nenrzet területel038.08'l5. Meghalt a nra is érvényes alkotmányt megfb-galmazó király.

István özvegye

Váradi István és
Makra Mária Piroska leálryát
Molnár Endre és
Árva Judit tla

l. EZER ÉV ESEMÉNYE A MAGYAR TÖR'IÉNELI]MBEN

Börcsök

Lovászi Ilona férje
+ l999..július 9.

Váradi Anikó Röszke

l' AtÖrténelenrben' 4' Atechnikában'
2' Az irodaloniban' 5. A nrűvészetekben'
3' Az egyházi életben' Más szempontokat is kereshettinkI

ó73.'IhokÖly Í'elkelése'

CsáSzár Imre felesége
+ 1999..június 30.

Vigyikán Sándor Röszke

Sorozat cikkek jelenhetnének meg a SUTToGo lap.;ain a .jubileumi év
előkéSzítésére'Öt hónap áII rendelkezésünkre ezek nregfogalmazására. A
témák adódnak:

1

Horváth Piroska öZvegye
+ 1999..június 28.

Györ$licze Mónika Röszke

Ml TÖRTÉNT MAGYARoRSZÁGoN EZER ÉvALATT?

l

Vőneki József5l éves

ellegyezte

egy pápa'

Rozsi llona 77 éves

Papp Ferenc öZvegye
+ 1999..iúnius 13.

Bécsi Zsolt Szeged
Bécsi László és
Kapronczai Anna fia

JELl.EMVoNAS|" nlondta

harc.

Fehér Erzsébet 79 éves

La.ios és

Szalma llona leányát'

et tbrtia pati: hungaricum est!'' olvassuk a szegedi DoM

Haska Zoltán István 45 éves

+ 1999..|únius l0.

Toppantó Edit Röszke

Í-acere

ívén:..NAGYoT ALKOTNI Es r{ÓsIEsEN TŰRNI: MAGYAR

l

orosz Gizella

Dr. Tari ZolÍán és

'.Magna

+ 1999.június 2'

+ l999..június 4'

Tari Zoltán Röszke

el

HALOTTAK
Széll lrén 84 éves
Molnár Ferenc özvegye

Ördog Csaba és
Alapi Brigitta kislárrya

-I'oppantó

iegyezte

Berta E'dit Mária Röszke

Halasi Levente Tamás

"[-ombácz

Csóti Ilona |eányát

r

700

l705.

II. Rákóczy Magyarország l'e_jedelme.
6. Három tÖrc'k háború kezdete ebben a szfuadban.
l 740. Mária Terézia 40 éves királyságának kezdete'
l776' Fiume a magyar tengerpart kikÖtó.ie lett'
l 777. A budai egyetem a|apítása és a Ratio Educationis
kiadása'
l 780. Il' Józsel l0 éves uralkodása. szokatlan rendeletei.
l789' KitÖrt a Íiancia forradalom.
l7q2' Ilthon a Maninovics-Íéle Öslzecsküves'
I 800
l 8 I 5. Az osztrák porosz_orosz szentszovetség'
l 825. Hat reÍbrnl-országgyíilés kezdete: Széchenyi és Kossuth
harca Ausztriával'
l 848' A nenrzet Önvédelmi harca a fi.iggetlenségért.
1 849. A Habsburg_haz detronizáciőja.
Az aradi vértanúk'
l 850' A Bach-korszak l 0 éves uralmának kezdete.
l 8ó7. Deák Ferenc kiegyezése, I. Ferencz József, Monarchia, Erdély és
Magyarország egyesítése.
l 873' Bosznia-Hercegovina beolvasztása'
l900.
l9l4. Ferencz Ferdinánd meggyiIkolása, az I' világháború
l7l

kitöréSe.

l9l9' Kun Béla tanácskoztársasága, a románok bevonulása'
l920.'I'rianoni békediktátum jún. 4_én' hazánk szétdarabolása.

+ 1999'július l5.

l920' llorthy Miklós kormányzósága 1944. okt. l5-ig.
1939' A l1. világháború kitorése [X. l_én, tartott 1945' V' 8_ig'
l945' Szovjet megszáIIás, komrnunizmus l989_ig.

Temesvári Julianna 73 éves

l956. októberi Íbrrada|om. Megtorlás'
l989. Rendszerváltozás, demokratikus NépköZtársaság'

Rózsa lltelka fér.je

Szász Géza felesége
+ l 999. július 26.

AUGUSZTUS

Kartal József

FALUSI SUTTOGO
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A SzÁzHoLDAs PAGoNY ÖnÖu

uÍBrt

rlxÉszÜlr nz Ílr ÓvooÁnx!

a

Köszönjük

kik

segítségétmindazoknak,

hozzájárultak ehhez

é|ményhez szeretetből, elkötelezettségből, kötelességbol.

a

nagyszerű

A megnyitóhoz közeledve közzétesszük augusztusi eseménynaptárunkat:

.
o
o
.

augusztus első hete: költözködés, berendezés, csinosítás
augusztus 2-l4_ig; SZÚNET a gyermekeknek

augusztus ló-től: ÜGYELET Kérjük erre vonatkozó igényüket időben

jelezzék Makra Lajosné óvoda vezetőnél(273_501) az estiórákban.
augusztus l9-én l l h: hivatalos, ünnepélyes ÁrnoÁs
Vendégeink:

Lezsák Sándor a MaGYe,R onszÁccvÚt'És
BrzorrsÁcÁNAK ELNÖKE

orrerÁst ÉsTuoolaaNyos

Szívesen fogadunk:

x varrni

Balogh Lászlő és Géc2i Lászlo oRsZÁcGYŰLest KÉpvtselor
l4 h-től szeretettel várunk mindenkit

lgh-től 24h -ig "KERTI

o
.
r
o
o

a

PART|

*

NYIIoTT ÓvooÁse.

'_t

rendezünk óvodából kinőtt

érdeklődőknek: belépőjegy: 200.- Ft rendezvény alatt kellemes zenével, a
büfében fi nom falatokkal, italokkal állunk vendégeink rendelk ezésére
augusztus 3l
9h : előzetes szülői értekez|et az újonnan beiratkozott
gyermekek szüleinek (értesítéstmár NEtr.l küldünk)
augusztus 31.: Iskola felé kacsintgató falusi, tanyai gyermekeink
j átszónapj a, bú c súztatása

tudó
anyukákat,
nagymamákat, óvodapártol ókat,
rendezkedéshez, pakoláshoz,

udvarcsinosításhoz
segítséget,

* ágyásba

ültethető

virágokat.

kétkezi

és cserepes

Segítségüket elore is köszonjük.
Bízunk és hiszünk abban' hogy

mindannyiunknak egyformán fontos az

óvodás kisgyermekeink szellemi, testi
fejlődését' derűs' szeretetteljes' örömteli
életétbiaosító esztétikus környezet, az
önkéntelen, varázslatos kisgyermeki

szeptember l.: - 100 óvodás kisgyermekünk fogadása
- atanyai óvoda a MANo TeNv,q. nyitása
szeptember 6.: ebédfizetés7-14h-ig
szeptember 7.: ebédftzetésa Manó Tanyán 7-9h-ig

mosoly.

Kérésünk mindenkihez, aki kapcsolatban áll, állt vagy álIni fog az óvodával és

Találkozzunk az óvodában

teheti, segítsen nekünk. Mindennemű anyagi, tárgyi, emberi erejű támogatás,
adomány elfogadására nyitonak vagyunk.

!

A SzÁzuolnAS PAGoNY felnőttjei
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ORVOSI UGYBLET

a

08. 09.

-

a

08' 22. Dr.'f ari Zoltán273-510.
06-3019-634-261

a
a

:
:

08.23. _09. 05. Dr. Sövényházi llona
3

09. 06.

iÍ

-0 t 8. 06-20 I 9

-

-422-686

VÉnaoÁs
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ii

i:

it

augusztus 23-án
9-15 óráig a röszkei

Pótvizsga: 1999.08.30-án 9 órakor, gyülekező
,anári szoba előtt

a

a

:
:

ll

i EbédíiZeÍéS:1999. 08. 30-án 8-14 óraközött agazdaságt i
irodában
:
:
i T.anévn:litó ünnepség: 1999.08.31-én 17 órakor
:
.
I Első tanítási nap: \999.09. Ol-én 7.50.ktlr kezdődik.

il
ii

a'
a'

09. 19. Dr. Tari Zoltán

{{

Értesítema Kedves Szülőket, hogy azÁltaláno. Iskolában:

a
a

27
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Tankonyveket ér"n unapon kapják a

Röszke' 1999. augusztus

tanulók.
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A BARATSAG TITKA

E havi

rejtvényünk kiemelt soraiban
Hernádi Gyula író elmélkedik érzelmekről,
igazbarátságról.

Júniusi számunk helyes megfejtése: A
sohasem haragvó mindenkit legyőz. A

méreg mindig méreg marad. Nyerteseink:
Patakiné Vőneki Erika (Szeged, Lomnici u.
40lA V. 13.), Bodor László (Dózsa u. 47.),
Elekes Krisztina (Lehel u. 9.).Nyereményük
500-500 Ft készpénz, melyet a műv. házban
vehetnek át.

A fő sorok

megfejtésétszeptember l-ig
várjuk a szerkesztőségben.
Turucz József
1999. JT]LN]S - AT]GIJSZTUS

-

-

A VÉGTELENBEN

-

A mindenség vagyok,
mikénÍaz Isten.

Foszló Semrrii vagyok,
bolcs' vén"öregember.

É'taknyos
ki tiszta

kaiyak,

még'
mint minden bűnÖs ember,

aki hisz, ktizd, remél,
gyűlöl, szeret és meghal,

hogy orökké legyen.'.
Egy a mindenséggel
és egy a végtelennel;
Ve I em.

R.'99.06.11.

Turucz József

FALUSI SUTTOGO
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Július 12-l8-ig a marosvásárhelyi Kós Károly Alapítvány látta
vendégül vidám' huszonkét fős csapatunkat. Az elmú|t nyáron

'

rT-\

-WAf,
"M

az ő fiataljaik ismerkedtek Röszkével és Csongrád

megye
nevezetességeivel. Az Ifiúsági és Sportminisztérium és a budapesti

B^RÁTOI(I(/\L

9f"'á'*

Mobilitas lfjúsági Szolgálat jelentős anyagi támogatása nélkül
azonban nem valósulhatott volna meg ez a mindannyiunk számára

felejthetetlen erdéIyi' székelyföldi kirándulás..

ERDILYoRJ-HoBÁN

Kós Károly (l883-l977) önzeÍlen, tiszta szívíí,igaz erdélyi mag/ar ember és rendkívül sokoldalú egléniségvolt. Énés az írás c.
nunkájában ígl ír Ónmagáról. " ] 920-ban megírtam első eredeti szépirodalmi próbálkozásomat: eg/ kalotai miliőjű novellácskámat.
Iró íg,l lettem tehát, de nem kizárólagosan. Mert azóta is amellett grafikus,faldnűves, lapszerkesztő és kÖnyvkiadó, kultúrszen,ező,

sőt építésztanárés idővel újra építészis voltam. S mellékesen szántottam, kapáltam, kaszáltam,faldmíveskedtem' kertészkedtem .'.
Színes alkotó egléniségének,munkásságának bemutatására egt
teljes lapszámunk is kevés lenne.

A korszerű földművelésre akartanl példát mutatni környezetemben."

A NAGY TALÁLKoZí'
Mindannyian izgatottan várÍukaz indulás pillanatát, mert a
még solia nem jártak Erdelyben.
Lelkes kis csapatunk legi{abb férfi tagja, Borbás Dávid
mini tűZijátéka világította rneg a fényes csillagokkal telehintett
júliusi égboltot. Egy búcsúfotó, rnindannyia-n föl a buszra.
Hajnali három óra tizenöt perckor Herédi Attila (kedvenc
pilótánk) szélsebesen elindította a szegedi Tisza Volán kis túra
buszát a kozségháza elől. Akkor tnég nern tudtuk, hogy a
legtöbben közülünk

sofőrön kívÜl nem minden alkatrész működik majd ezen
frány a járgányon

a

úgy, ahogyan kel lene.

A Mátyás-szoborhoz mentünk ezután. Talapzatán
bronztábla, rajta románul a szöveg '.. Talán a szobor is talpon
marad, mert a régészeti''áskálódások" láthatóan abbamaradtak.
A

''kutató vermet" most már lassacskán birtokba veszik a
gyomok.
A Szent Miklós templom megtekintése után elgyalogoltunk
n agy k rály u n k szú|őházához. I gazs ágtal ann ak éreztük, h ogy
i gazságos királyunk szÜloházában
rnost éppen képzőművészeti
líceum rrlűködik, túristák számára nem nyílnak meg ajtói. Mi
azért bernentünk. A szárazkapu bejáróban és itt-ott az udvarban
római_ és görög szobor-töredékek másolatait találtuk. Nem
i

illenek oda. Fölsétáltunk a Házsongrádi temetőbe is. Az

évszázados Íák alatt megannyi híres magyar nyugossza örök
álrnát' Rövid keresgetés után Kós Károly családi sírhelyét is
megtaláltuk.

Kolozsvárt elhagyva áthaladtunk Tordán, hogy a legendás
Tordai-hasadékhoz érve megcsodálhassuk az égbe nyúIó
hatalmas kőfalakat, s az azokat körülölelo hegyes-völgyes
lankás vidéket, rna.jd Aranyosszék és Felvinc hangulatos
főutcár n kereszttj l Marosvásárhelyre érkeztünk.

Vendéglátóinkkal a vár udvarán találkoztunk. Fölmentünk a
lovagterembe, s ott Finna Géza bácsi a Kós Károly Alapítvány
kuratóriumának elrröke hellyel kínált és köszöntött
bennünket.

E'nnyi sok szépséget

!

Csongrád megye határán átgurulva a szendergők eros
rázkódásra ébredtek'> Másik dirnenziő? Yagy nrár odaát
vagyunk? < Á, dehogy!- hangzott az egyik ülésből-' ez még
csak Békésmegye. Könnyű, frissíto zápor mosta le a busz
ablakait' A kelo Nap lángba borította az égboltot és mutatta az
utat kelet lele. Valaki meg is jegyezte:

-Nicsakl Lúngol a gólya n trívvezetéken, minden világos

ebben afényben.
Méhkeréknélhagytuk elhazánkat. Aztán Nagyszalontán át
Nagyvárad felé haladtunk. Elsuhantunk a Király-hágó mellett
és Bánffyhunyadot is mögöttiink hagyva Korösfőn álltunk meg,

hogy

a népi szőttesekben,

gyonyörködhessünk.

kerámiákban, fafaragásokban
Forintér1 is vásárolhattunk a bőséges

kínálatból.
Kolozsváron hosszabb időt töItöttünk. A főtéren parkoltunk
le. Szinte az aszfaltbó| bukkantak föl a pénzváltók, akik olyan
ügyesen porgették a rorrrán bankókat, hogy m iután egyenként

tnegszárnoltuk azokat, három-négyszeri átszánolás után is
lényegesen kevesebb pénzt akartak adni, mint arniben előzőleg
m

e

gegyeztün k. E'zért aztán nem i s kötöttti

n

k Üzl etet.

Nézzük rneg a várost!
Másik ''házigazdánk" Mészáros Józsi bácsi az örökké fiatal,
fürge mozgású, arnolyan író-költő féle kisoreg, aki már nem

éppen iIonc kora ellerrére sem veti meg a takaros fehérnépetés

zamatos fehérbort, elmondta, hogy bár olvasótáborba

érkeztünk, azért netn fogunk majd könyveket, folyóiratokat
olvasni, de annál többet egymás szeméből' gondolataiból'
kultúrájából, szokásaiból és a táj szépségéből'Es talán majd
taft al m as, i gaz bar átságok

i

s szü

letnek. ( Szü lettek

!

)

A helyi csapat fiataljai adtak ezután rövid ismertetőt a város
múltjáról' helytör1éneti nevezetességerrol és a jelen gondjairól.
Rövid isrnerkedés vacsora közben, aztán föl a szálláshelyre. A
helyi mezőgazdasági szakközépiskola kol légiumában pihentük
ki a hosszú utazás fáradalnrait. (Ez a hely volt kényelrnes
szálláshelyürrk hárorn éiszaka).

-folyt. köv.-

Turuc.Iózsef
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minket esztétikus, gyermekbarát

rendelőjébe.
Igencsak sietnünk kellett az új óvoda

szemrevételezésével'hiszen 14 őráramár
Mátyás téren várta csapatunkat (a röszkei
világjárók előtt sem ismeretlen) Mihály

Már erdélyi tartózkodásunkkor

Illés tanár úr, idegenvezeto.

tudtuk, hogy marosvásárhelyi
vendéglátóink július végénBékés

Az alsóvárosi templom történetét oly
érzékletesen tárta elénk, hogy idonként

egy-egy letűnt korban érezhettük

megyében táboroznak majd egy hetet.

Még ott

m

egkezdődött

rnagunkat.

a
szervezkedés' melyet hazaértünk után

Nem volt ez másként a zsinagógában
sem, ahol minket. keresztény rnűveltségű

faxok és e-mailek (internetes

embereket sok.

elektronikus leve lek) követtek.
Csupán l0 nap telt el azóta, hogy

Erdélyt magunk mögött

hagytuk,

és

talán pont ezért rnég nagyobb örörnmel
fogadtuk barátainkatjúlius 28_án a déli

a művelődési

órákban

vendégekből vendéglátókk

a zsidók vallási

hitgyakorlatára vonatkozó ismerettel

Magunkat a vidámságnak és lazításnak

a

gyarapított.
A szegedi zsinagóga a világ harmadik

Vastagh Péter és Polyák Zoltán szolgáltatta,
hajnalig tartó''discoban''.

és Budapest után).

kifejezendő örömtinket

legnagyobb zsidó temploma (New York

házban

za bácsi. no itt

á v álv a.

Azóta újfent több e-mailváltás történt,
aZ itt töltött nap

felett.

Takács Tibor röszkei származásu
költo szavait idézve: ''VáltÓkon a vonat

LION

így csattog,

Első este a Bohém teraszán
szívem most: itt is vagytok!''
Ebéd után büszkén mutogattuk
községünk új intézményét: a teleházat,

Ezt követően rövid
városnézésre indultunk, és ő

Sövényházi Ilona doktornő inVitált át

mielőtt a Dórnba betértünk volna.

M int a

ahonnan

is az éppen ügyintéző

Megnézzük a várat

buszos
mesélt

nekünk Dankó Pistáról, anagy árvízró1, a
Boszorkány-szigetről és még sok másról

A Szent Gellért eréklyékés más
érdekességek mellett megdöbbentően
szép és megejtő Fadrusz János saját
magáról mintázott fehér gipsz Krisztus
szobra olymódon, hogy megfeszített
a

l

akj át körb

e

fo tó

zták'

A délután további része a vásárlásé voIt,
elvittük vendégeinket a TESCo

áruházba, ahol aztán tényleg eltölthető a
szabadidő.

Kis csúszással, de annál nagyobb
étvággyal tértiink be Tóth Karcsi
pizzár

s orázn i'
további részétakultúrának és
annyira vágyott szórakozásnak

iá1 áb a vac

Az

az oly

est

szenteltük.

A

művelődési házban egy

rovid, de tartalmas Petőfi esttel leptek
meg minket barátaink, akik olvasó

táborukat nagy költonk emlékének
Az isrnerkledés elso pillanatai
1999, JULIUS-AUGUSZTUS

szentelték.
No, ez után igazán átadhattuk

Csúcshangu latban a Tordai-hasadéknál

(Fotók:akinél éppen gép volt)

FALUSI SUTToGÓ
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Adja Isten' úgy
legyen!

Valószínűleg kevesen tudják röszkei
barátaink és lakosok közül, hogy milyen
nagy jelentősége volt ilt Holasz Miskónak,
Röszke lakosának, akinek köszönhetjük,

hogy ma Röszke mégis csonka
Magyarországhoz tartozik, és nem
Horgossal együtt került rác megszállás alá.

Tudjuk, hogy.itt voltak a szerbek, és

megszállták Ujszegedet is,

és

garázdá|kodtak mindaddig, amíg Holasz

-

aki az édesapámmal együtt

köszönhetjük'

hogy megmentette csonka

Miskának

volt Szicíliában, olasz

fogságban

hazánknak ezt az áldott kis falut. (Lásd 3.
kötet{inkben részletesen megírva Holasz
Miska Japánban, melyet a Suttogó olvasói
megtalálnak részletesen megírva a Röszkei
Művelődési Központ könywárában.)
Viszont kevesen tudják. hogy milyen

óriási jelentősége volt nemcsak

az

olaszoknak, hanem japán testvéreinknek is

éppen itt Röszkén, akik minden egyes

esetben a határt kiigazító bizottság
tagiaiként mindig a magyaÍ érdeket
képviselve döntottek minden kérdéses
iigyben.

Hogy milyen szörnyű

hazugságok

mellett húzták meg a trianoni határokat, és
vitték végbe az a|jas békeparancsot, ahhoz

ma már vita nem fér. Annál
sajnálatos, hogy

-

inkább
habár ma már erről

szabad beszélnünk, de

boncolgatni még ma is tabu.

A

a -

kérdést

Suttogó oldalszámai

korlátozottak

és csak a

igen

kiváló

polgármesterünk, és a művelődési központ
hű munkatársainak köszönhetjük' hogy a

többi nagyobb falvakat, sőt városokat is
túlszárnyalva mégis minden hónapban a

közérdekű közlemények mellett

más

híreknek is, cikkeknek is helyet szorítanak'

Japán testvéreink Röszkén
Sokaknak talán szinte hihetetlennek
tűnik, vagy még nevetségesnek is maga

sárga katona

e szó

ballatára

nevetni, ugrándozni kezd örömében. Egy

nagy apostolának érdemeire. Mint tudjuk'
1922-ben, mint fiatal diák Barátosi Balogh
Benedek magyar őskutatóval (aki l903ban ment előszclr feleségévelJapánba a
magyar őshazát keresni) jött hazánkba.

japáni, akinek két sen

Dzsuicsiró,

Csakis a megbékélésés a békésegyüttélés
yezet bennünket a közös Európába, a
boldogabb jövőbe.

A kis

gondolat, a magyar-japán rokonságról, és a
közös őshazáról.
Most csak röviden kitérünk lmaoka

a

magyar-japán testvériség

Igaz, csak egy hétre, és csak 3 szót tudott.

Nem' nem, soha! S mégis majdnem

10

évig maradt.

Tökéletesen megtanult magyarul,
lefordította Petőfit, Arany Jánost,

Vörösmartyt,

Madách Ember tragédiáját,

ki úgy a
irodalomról, mint hazánk
l0

könyvet adott

s

magyar
minden
problémájáról s neki köszönhetjük, hogy a
30-as években minden becsületes politikus
és kultúrember az egész nagyvilágon
bátran hirdette:

,,Jtlstice

for

Hungary''

is írt a

(Igazságot

magyarul

kiadott könyvében, melynek minden sora

annyira szép, annyira megragadó, hogy mi
eltökéltük, hogy újra kiadjuk a Sem Kelet,
Sem Nyugat' Imaoka egész művét'
Hogy hogy is bántak a szerencsétlen,
Szibériában sínylődő' élet-halál harcukal
magyar
szerencsétlen
vlvo
hadifoglyainkka|, azt csak lmaoka és Elsa
Bredstrőm, (a Szibériában sínylődő
magyar hadifoglyok angyala _ melyről
film is jelent meg -) ífták meg oly hűen,
hogy az ember ma is sírva fakadhat.

Vladivosztok és a nagyobb szibériai
városok utcáin megszokott alak volt a régi

monarchia hadseregéhez furtoző

hadifogoly. Ha a japáni katona ilyen tépett
ruhájú, szomorú hadifogollyal találkozott,
nem mulasztotta el, hogy rossz orosz
nyelven (ez volt a nemzetközi érintkezési
nyelv) meg ne kérdezze:
- Pleni? (hadifogoly?)
- Da-da.

-

Ausztrickij?

-

Nyet, - Vengerec!

idegenbe szakadt testvére. A szegény

a

napi zsoldja,

sohasem mulasztotta el ilyenkor, hogy egy
kevés dohánnyal vagy ,,szake''-val dapán
magyar
borral) meg ne ajándékozza
testvért'
Ez az ösztönös rokonérzésnem ábránd,

a

hanem éppen olyan valóság' mint

Nyet.

Cseszki?

a

testvérek közti szeretet és sohasem fog
elmúlni, hanem valamikor, akár egyének
között, akár nemzetközi konferenciákon,
biztosan meg fog nyilvánulni''.

Akit ezen sorok nem hatnak meg, azok

kérdezzékmeg az oreg röszkeieket, vagy

még inkább

a

Szeged alsóváros és a

Rendező pályaudvar környéki

Magyarországnak!)

Nézzük csak mit

ideig csak nézi, majd összehasonlítani
igyekszik önmagával' mert elöljárói
kioktatták' hogy a magyar az ő messze

öreg

lakosokat' hogy mi is történt itt l934 oszén

és telén, amikor a délvidékiártatlan

magyarjainkat ezer- és ezer számra, mint a
birkacsordát, egy zsákkal a hátukon dobták

ki

őket egy 24 óra alatt az ezer éves
szüIőfoldjükről, mert egy macedón

terrorista megölte Marseillesben I' Sándor

jugoszláv királyt.

Én még emlékszem rá, hogy a csikorgó

hidegben' - január-februárban - is nyitott
marhavagonokban fagytak meg az öregek
és a csecsemők, akik senkinek semmiben

nem vétettek, csak egy bűnük

volt:

magyarok voltak. Azt, amit az albánokkal

tettek Selelj bandái, Seselj és Milosevic
bandái, azt éppen úgy elítéljük' mint ahogy

elítélünk minden atrocitást, amit az
ártatlan, Koszóvóban maradt szerb
polgárokkal tesznek az UCK bérencei.
Csakis a megbékélésés a békés
együttélésvezet bennünket a közös
E'urópába, a boldogabb jövőbe'

Adja Isten, úgy legyen!
Dr. Dr. Kulin Bán

-

A Magyar Japán (Turáni)
BékésRevizionista Világszövetség
elnöke

loiytatás következikl

a

}úlius 26-a Anna napja. Ismertségét a balatonfiiredi

hagyományos Anna-bá],
köszönheti.

a

szépségkirályno választásnak

ez évben jeles nap iett. Idén teljes
lesz
a napon, melyet községünkból jó1 látni
Napfogyatkozás
lehet. A teljes nappali elsötéteciés természetesen nem
,,világvége'', hanem csak ritka természeii, csillagászati
Augusztus 11-e

Itt a nyár. A jÍrlirrs-augusztus a nyár, az üdülés, vakáció,
fiirdozés' de rrgyanígy a betakarítás, az aratás, a sok nyári

munka hónapja.

hónapokban,

E

hónapokban kevés a jeles nap,

de

akik nevük napját ünneplik ezekben a
ott a családnak, barátoknak igen fontos

természetesen,

ünnepnapok ezek.
}úlius 20-a Illés napja. Ez is hagyományos ,,idójárási'' nap.
Hírhedt zivatarhozó nap. Ha Illéskor nincs zivatar, égiháború,
akkor Illés eitévesztette a neve napját.

esemény.

Augusztus 2o-a Szent István napja. országalapító
kiráIyunk napja. Sokáig az új kenyér ünnepe is volt.
Augusztus 31-e tanévnyitó nap, jelezve, ho5l a nyár nem
csak a pihenés, szótakozás, de egyben a j<ivőre való felkészülés
idószaka

is'

R+-NÉ

GUSZTUS

A kiszombori

győzelemmel

a

csapat egyben bejutott a megyei kupa
döntőjébe. Változatos mérkőzésensok
gólnak örülhettek a nézők. (Röszke
Kiszombor: 5-4)

A

Evzárő a megye l-ben

Az utolsó mérkőzésen a szőregi

Csapatunkra nem lehe
Eg1|k,,.h.q !*,.g[g;iakít

Ezen a meccsen nyerni kellett volna,
hogy megszerezzék a ftuk az ezüstöt'

akciógóljával vezettünk is' de 1 perccel
a vége előft egyenlítettek a vendégek.

kellemetlenül érő dolog történt. Az
első, hogy csak döntetlent értünk el.
amj az aranyérembe keriilt, a másik

Az addig remeklő ifi kapus, Boga Péter
ennél a helyzetnél tehetetlen volt.

Ekkor mindenki azt hitte, hogy csak a
bronzérmet sikerült megszereznünk' de
mivel a Tápétól levontak három pontot,
ezért a röszkei focistáknak sikerült
megszerezniük a második helyet.
(Röszke - Szőreg: 1-l)

pedig, hogy kiállították kapusunkat és a

tavaszi idény gólfelelősét. Gólunkat
Kemenes Zoltán szerezÍe. (Mártély -

l-l)

Június 16-án következett a kupa
döntője, melyet a Szeged LC

Az

ezüstérmet a csapat az évzárőn
vehette át, amelyen ezenkívtil a röszkei

csapatávaI vívtunk.

Nagy érdeklődést keltett a mérkőzés,
melynek tétje a főtáblára való kerülés

mérkőzésenaz

nák tekinthető, ezen a
osztá|ykulönbség nem

volt mérvadó.
(Röszke - Szeged: 1-4)

volt.

ottlik Sándor évzárőn készült tisszegzése a csapat
szerepléséről
C
+

Legelőszijr s7eretnék gratuldlnÍ a csapat eziistérméhez.
Köszönöm
szépen. de én is csak most tudtam meg' hogy a

Tápétól levonták a pontokat és min lettiink a másodikak.
C Első kérdésem az lenne, hogy milyen benyomtÍst keltett benned

+

Röszke?
Jól éreztem magam Röszkén, de hiányoltam egyfajta öSszetartást.

Itt az emberek a labdarúgást egy vasárrrapi szórakozásnak tekintik.

Mondok egy példát: vannak olyan csapatok, ahol az edzésekre is
kijárnak a szurkolók. mert oket érdeklik a focisták sorsa.
Szerettem volna. ha nemcsak az önkormányzaÍ réven van támogatva a
l.abdarúgócsapat, hanem többen összefogva még segítenek a csapaton.
osszegezve vegyes benyomásom volt' Az egyik szemem sírt, a másik
nevetett.

Nyári felkészülés
adtak a Tápé fellebbezésének.

megyei első osztályú csapatunk július
20-án kezdte meg a felkésztilést az új

Egy nappal később pedig
III-as csapatunk is elkezdte az

szezonra.
edzeseket.

Jó hír a röszkei futballrajongóknak, hogy

idén még egy csapat indul a legalsóbb
osztályban' rnelynek neve Auto 2000.

Remélhetőleg sikeres lesz

a

bemutatkozás.

Döntő

a munkámba.
Mennyire vagy megelégedve

sZóltak bele

.

csapattal?

Az

egész éves

Tibor, Görög Zsolt, ottlik Roland a
Tápéba, Geleta Szabolcsot az A|gyt5
vitte el, Brinszky Adrián a szegedi
vasutasoknál folytatja, Fődi Zsolt
Deszkre ment és a csapat edzője ottlik

csapataink az ilyenkor szokásos kupákon
vettek részt'

Sándor aTápé edzője lett.

Helyükre érkeztek az ú1ak: Dr. Tóth
János játékos edző, Cs. Tóth Péter
egyben ifi edző is, Szőke Péter, Ribi
Attila' Takács Péter és akik visszajöttek

illetve most kerültek a

csapathoz:

Kovács Attila, Dani András és Takács
Csaba, Bakai Norbert.

9-1

Röszke-lKV'.

5-2

Gyá

3-

rét-Sánd orfalva:

rangadóra.

Addig is megye l_es és megye

III-as

lme az eredmények:

Az alsóvárosi Marika kupán még csak

1

a

második csapatunk'szerepelt, és tisztesen
helytállt.

- SZYE: 2-2,

Röszke |I

l l-esekkel a

szegediek jutottak tovább. A harmadik
helyért a Gyálaréttel játszott csapatunk,
de sajnos alulmaradtak a Fiúk és így
negyedikek lettek.
Röszke II-Gyálarét: 1 -3

Chris

MusrÁtlt xupn:

Gválarét-lKV:
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a

teljesítménnyeI?
+ Csodálatos őszt produkáltunk. Csillagos ötösre hoztuk a szezon
első felét. A tavaszi szezon viszont gyengébbre sikertjlt.
o Szerinted, mi lehet aL oka a tavaszi sikertelenségnek?
+ Januárban a csapatot egy nagy trauma éfte, ugyanis Pálfy LÍtsz|ő
kilépett a csapat nrögül'
Az ezÍ koveto idoszakban ez sa.inos a csapaton is meglátszott,
háromszor egymás után kikaptunk idegenben' de azért sikerült
kimásznunk a gödörből.
Szerintem a falunak ez a második hely bőven elegendo, úgy
gondolom, hogy a felsóbb osztályt már nem bírná el anyagílag az
önkormányzat.
o Köszönöm szépen, és ÍovtÍbbisok sikerí kívdnok.
l
En köSzönöm
szépen.

elment a csapatból Gábor Zo|tán, Szabó

Aszox xupn

la

dicséretben részesült

játékosokat aZ augusztus l4-i mórahalmi

Sándorfalva-Roszke: 4-1

3.helyé11

is

szemem azéft sírÍ,mert szerintem nem volt meg a kelló
belso összetartás, a másik pedig azért nevetett, mer1 legalább nem

Remélhetőleg sikerül az edzőnek
összekovácsolnia az új és régi
ARnruv

sakkcsapat

aZ új szezon új csapat
mivel a nyáron

Röszkén

A

is átvehették a második
helyért járo díjukat, valamint a
kézilabdások

Az egyik

építésévelkezdődött,

Mint utólag kiderült, bronzérmes lett
megye I-es csapatunk, mivel helyet

megye

csapat

Az utolsó előtti percig Geleta Szabolcs

mártélyi mérkőzésen két, a csapatot

Röszke:

látogatott ki Rciszkére.

ll-lKV: 3-3

RÖszke
RÖszke-Gyálarét: 3_4
RÖszke-Röszke ll'. 3-2

Gyálarét-lKV'. 4-4

1'1-esekkel lKV

1

1-esekkel Gyálarét

FALUSI SUTTOGO
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B

B

Ú.l runÓPAt UNlÓs TÁMoGATÁsl RENDSZER:

AffiffiW&ffiffi

-

15

óra

ifjÚsós Bordóny 0B.19. '15

Óra

turizmus Ullés 0B.']0'

mCrvelodési hóz

mÜvelŐdési hóz

,Az Európai Unió pályázatokon elnyerhetö támogatásai jelentösen
átalakulnak, bövÜlnek. Az elöcsatlakozási programok közÜl a SAPARD
elnevezésüre a felkészÜlést kistérségiszinten a Homokháti Kistérségiiroda

Óra Önkormónyzat

A SAPARD (Special Accession Programme Íor Agriculture and
Development : Agrárstruktúra -és VidékÍejlesztési Program) az

ház

koordinália, készítieló.

- vóllalkozók Domaszék

Rural

egyik

legÍontosabb Uniós e|öcsatlakozási program, olyan közösségi támogatási
pénzeszközöket jelent, amelyeket a tagjelölt országok használhatnak fel a

csatlakozási f olyamatban.

Az iroda tevékenységeáltal érintett telepÜlések a következók: Csongrád
megyéböl Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttomös,
Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Üllés, Szatymaz, Zákányszék, Zsombó, valamint
keresztÜl Íolyamatosan ad információkat.

Kiemelt feladatunk, hogy a lakosságot, helyi vállalkozókat,

civil

szervezeteket, intézményeket.már a program elökészítésébe is bevonjuk.
Mindenkinek érdeke, hogy részt Vegyen ebben az elökészítésiÍolyamatban: a
kistérségiiroda a lakosság elképzeléseinek, igényeinek Íigyelembe vételével, a

helyi szakemberek bevonásával kívánja kidolgozni az egyes
programokat. A késöbbiekben azután l2ooo-2oo7 között)

Támogatást közvetlenÜl

az kaphat, aki saját

beruházását

f

- kultúra, kÖzmCrvelŐdés, SdJtÓ
MÓrahalom 08.17. '10 óra kÖzÓssági
- válla|kozók Szatymaz 0B.1ó' 1ó
óra mÜvelÓdésihóz
- határÓrizet, lüzrend, polgórÓrség,
polgórvédeIem Roszke 0B.'l7'1B

a Bács-Kiskun megyéböl Balotaszállás és Kelebia. Ezeken telepuléseken a
Íelkészüléstsegítendö a térségiiroda a helyi sajtókon illetve tájékoztató
összejöveteleken

0B.-12. 1B

ejlesztési

a

térség
programjának megfelelöen valósítja meg. Tehát: a helyi szakemberek, érdekeltek
segítségévela program kidolgozása, a legfontosabb fejlesztési elképzelések

összegyrijtése és közös programmá Íormálása a közös f eladat. Az ebböl
következö egyes terVek megvalósulásához viszont azok kapnak pénzt, akik
szorosan illeszkednek a közös elképzelésekhez, és biztosítják a terv
megvalósulásához szÜkséges saját pénzeszközöket (_ ez általában a teljes
költség 5O%-a körÜl Íog mozogni}. A térségiiroda az egyes települések
önkormányzataival egyeztetve kidolgozott egy ütemterVet, amely szerint a
különbözö szakmai csoportok és az érdeklödök részére tájékoztató elöadásokat
tart, illetve a közös munkát szervezi. Ezúton is kérÜnk mindenkit, hogy aki be
szeretne kapcsolódni ebbe a munkába, érdekli a saját telepúlése Vagy
vállalkozása fejlödése és tenni is akar érdekében valamit, az jöjjön el - szakmai

-

oktatós Pusztamérges 08.18' 10
óra szakközépiskola
- egészségugy, Sport Ruzsa 08.'18'
14. óra Önkormányzat

-

szociólis e l|ótós, falugondnoki
hálózat ÖttÖmos 08.23. 14 Óra
mÜvelodési hóz

-

kÓrnyezeNédelem, telehőz,

informócrós kÖzpontok Kelebia 0B.24.
14 óra telehőz
- mezogazdaság Zókónyszék 08.25.
'18
óra a rági polgórmesteri htvatal

Az összejövetelekkel

program egészévelinf

ormációkat

a

- il|etve

telepü|ések

ho-ok@morahalom'hu

címen is lehet kapni.

Akik szeretnek utazni, azoknak
ajánlom az ,,Útra-való'' című

kiadványt, amely Európa

ffi''ffiplháT
Július közepétői új szolgáltatásként
jelent meg nálunk a hirdetésfelvétel, így
nem kell beutaznia Szegedre, ha hirdetni
Szeretne a Délmagyarországban vagy a
Délvilágban:
- köszöntheti ismerősét,
- lakossági és üzleti apró-hirdetését
illene
- keretes hirdetését is feladhatja
nálunk.

31

országárőI nyújt hasznos információt.

Úgymint:

- fontosabb

hatórátkelőhelyek,
szükséges okmányok, kompjáratok,
autósvonatok, közlekedés i szab ályok,
vámrendelkezések
-

fontos abb címek, utazási szezonok,

- rádiótelefon kapcsolato k- kazkeletű

információk: bankok, hivatalok
nyitvatartási ideje, jelentősebb
ünnep ek, sz

o l gált at ás

i dij ak.

a

kapcsolatosan

polgármesteri hivatalaitól, illetve
kistérségiiroda munkatársaitól
62l28o-124 telefonszámon, illetve a

* az alábbi találkozók valamelyikére.
Augusztus hónap folyamán a kcivetkező találkozókat szervez-zük:szakterúlet
telepúlésidőpont helyszín

érdeklödésének megfelelöen

Óra

mÜvelodési hóz

a
a

e_mail

Akik belfÓldön szeretnek kirándulni.
azoknak ajánlhatom az utazási csekket,

amelye( az': ország bármely részén
beválthátnak. Azt is megtudhatja nálunk,
hogy hogyan juthat ehhez hozzá, ha
pedig már rendelkezik vele' színes
katalógusból választhatja

ki az

onnek

tetsző szálláshelyet'

Ha pedig csak a hétvégénszeretne

kikapcsolódni' nemcsak szegedi, hanem
Csongrád- megyei szabadidős programokkal' mozi míisorokkal' családi rendezvényekkel is szolgálhatunk.

Térjen be hozzánk, nálunk mindig
talál valami hasznosat, valami érdekeset,
valami újat. Hétfőtől péntekig 10-22
óráig várjuk az érdeklődőket'
Bende Annanrária Teleház nrunkatárs
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FOLIAPLAST KFT.
NEGYVENNYOTCAS U. I8.
SZEGED.
TEL/FAKI 62/460-002

n

FOLIAPIAST lpari és Kereskedelmi Kft. Szegeden tsgt

óta gyárt polietilén

extrudálásával számos felhasználási célnak megfelelő polÍetitén-fólla termékeket.
Az általunk előállított, és szétes Íelhaszná|ási igényt kielégítőagrofóliák alapanyagai:
- belga, - holland és német cégek áttat előáltított aiap- és aaaaxanyagb*:.

SátoÉóliáink: kiváló fényáteresztő képességgel'nagy szakítószilárdsággal

és jó mechanikai tulajdonsággal,

továbbá kivátó additivitássat, egykét/tlárom komponensű hatóan|yág-tattánmmat

renieiJi"r.

Termékválasztékunk a legkorszerűbb két és háromkomponensű Íőliákat
tartalmazza' melyek a magyar piacon újdonságnak számítanak.

HÁnryerólte:

hatásmechanizmus" kb' 3-5 hét időszakra natÚr,

nélkÜli fóIia
előnye: pótlólagos hőszigetelést biztosít a hideg időszak

PÁneurrurrs

Fólle:

HócsnpoÁs Fólra:

ada|ékanyag

során.

hatásmechanizmus:emeli a sátor belső hőmérsékletét 1-1.5 C fokka|'

;:"#á.:

'?iJ,:iÍH:i

energja megtakarítása.
v,,e,v,o,,,Eyranar
rrdsd.

ff''"*".:Jii

Fólta:

"1líi3;,'5lT'"'#íT,:"1

hatásmechanizmus; a légtérből |ecsapódó vízpáracsepp Íe|Ü|eti FÉruyszónós
'
feszÜltségétfeloldva a vízcsepp leÍolyik a
hatásmechanizmus..egyenletes, szórt fényt
stb') és
Jaii"' i'ti,Á7"Z",e.i,a"1en"x rövidulésá, termáshozam

Íólián. '

;lg':.fftl[:,9].::J:Hj!'":;:,'1,*:]!T:l*"
|Nrnnvönos

FÉtvytt ruyrló

Fólta:

hatásmechanizmus: emelj a sátor belső hőmérsékletét1
,5_2

Íokkal'

biztosit.

gazC

HósraaIL

növe- ss'-_

FóLtn:

hatásmechanizmus: l||vYq|\qvul'v"qqoarv'
megakadályozza a sátor UElsU
belső hómérsék|e-

ténektúlhevülését.

előnye: a termés érésiidejének' röVidÜlése 1 o_1 5 nappal, kb.
előnye: keveseib a sátor szejlőztetési szÜkségIete' kiseou a no'lo%_os terméshozam
növekedés, fűtetlen sátrak fagyveszély vények."t"g-Ái"tti'paro|gási
l Vesztesége'
vvJ4L99wv9' Í\ovoJ.l
kevesebb öntözővíz
csökkentése, fűtött sátrak energla megtakarítása.
szükség|et.

nélkÜli,
is:

Termékkínálatunkban megtalálhatóak az igen korszerűnek számító talaj
ún' tápoldatos vízkultúrás nc5vénytermesztéshez felhasználhato terÁexex
FÉt'twlsszevrnó ÍóLlA: hatásmechanizmus:atalajtakaróra
^SP

(

W
s-N'-

P'

ff{>p

h#ffi
y::7P!

esó Íénymennyiséget Visszaveri'

etdnye:kb.1_1.so/.-os termés-hozamnövekedés a megnöVekedett

fényintenzitás

miatt.

YP]:

*.".;\

@

-ry

s'We-

-

*

re
\(silV

AGRo'termékeink a gyártás időpontjától 6 hónapig tárolhatók minőségromlás
nélkül. A termékek Íel- .P.
használhatósági időtartama; stabilizálatlan, ún. ''natúr'' fótia eseIében: o*o
'lÍ)
hónap,
stabil:6+12 hónap, kétszezonú t-JV'stabil:6+24 hónap, a 'hártyalólia"esetében:
"gyrr"r-;;i'u7l'
o+z hóÁap.
Sátorfólia

termékeink mellett széles váIasztékban kínálunk:talajtakaró Íóliákat,
ültető tömlőket. locso- i-YF.\
ló tömlőket, vegetációs Íűtőcső'tömlőt, ikersor-paplant, konÍekcionált tasakokat,
konÍJi;io;;t '._u!
zsákokat.
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Termékei nk megtalál ható ak

a mezőgazdaság i

szakár uházakban és ag ro-diszkontokban.
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Torgyan József

FVMminiszter ,
uoNp Futó Tamás,
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PREMIER ELELMISZER

fi filmek
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$ vásárolhatók
a művelődési

.
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Vasárnaponkent AKCIO!

házban
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NYIÍVA TARTÁS

Llala^zóInak nevds $zakemberek és '

IRolitikusok

hétfo - péntek: 5.00-17.00

szombat:
vasárnap:

I_
I

EEBnHilHinÉil
,'ll''., PAPÍR. ÉopssÉc- AJÁNDÉK
boltomat bővítettem

6.00-l1.00

ífalu köZt2,shold

szántóftjld

berbe kiadól

I

Erd.: Röszke FelszabaduláS u, 202.

oLÁRIuM

I

isqrepes virágok, csokrok- élővirág kosarak
élÁL.''.znrti sírcsokor,
sírí-qnknrsírpárna
sírnárna
' i élőkoszorú'
dekorációk.

,p

fogyatkozása
idején is
Hornyákné orlik
Ilona
(273-366)

delyemvirág választékunkat bővítettük
l l Száraz - aszta|i és fali díszek

Kos, anyabirka és

1l

I

Ny'itva tartás: hétfő - péntek: 7 - 1'6 őráig
szombat: 7 -12őráig
;12 otáig
yesen vagy
-6l0 telefonon várom:
Osznovics Valentin

''Fém-FA Fűrész''

5.00- 12.00

Dugonyi út mentén a vasút
ds

r.n
Kaphatók:
' l , bonbon és nyalóka csokrok,
i' i l alkalmi- és menyasszonyi csokrok
, kocsi díszek, ballagó gömbök.
,t
I

r

Ujult erővel várjuk
kedves vásárlóinkat.
-'r.

$fényképezésh

A SUTToGÓ

legközelebb

ber 10-én jelenik meg.

Közlendőiket, (lehetőleg

mágneses adathordozón)
augusztus 3l-ig várjrrk _a
önyvtárbari.

'-pÁlust SuÍrocÓ
Röszke Község

Képv iselő-testületének lapja
Eng' szám : B/PHF/888/Cs/92
Meg;elen.ik: l200 példányban
Szerk.:6758 Röszke
Felszábadulás u. 84

,:-r.r., áeli'l:-zqq

Fax:62/213-597

!

Szo1gáltatásaim:

-Bérfűrészelés
-Nyár-, fenyő-, akác rönkfák beszerzése és
méretre vágása
-Fémesztergá1ás

iAz érdeklődőket szeretettel várom egész nap
iRoszkén a III.körzet255. alatti telephelyen

,

Felelős kiadó: Magyari LászlÓ
Szerkesztö: Hornyákné or]ik Ilona
Tel./fax: 621213-366
E-rnail : suttogo@tiszanet.hu
Tördelo szerkeszto: Polyák Zo|tán

.

Tóth Judit

Munkatársak: Borbásné Márki Márta
Turucz József
*\tt(

GOLD PRESS NYOMDA

Szeged, Boldogasszony sgt. 53-55.
Tel.: 6213 I l-l I I
Felelős vezető: Illés Mihály
i
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FALUSI SUTTOGO
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