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Röszke Kiizség Képviselő-testületének Lapja
Röszke Község Képviselő-testiileÍe
1999. április 22-én tartotta soÍon

következő rendes ii{ését.

A

polgámester

általános
napirendi pontok
költségYetés

a
közül az 1998' évi
tájékoztatója után

zárszámadásáról hangzott el a
szakemberek üíjékoztatója, melyet a
polgármester vitiáfa bocsátott. Az
öúorm'ányzat gazÁálkodását 2'15'400
e/Ft bevételiel. 285.948 e/Ft kiadiissal

Záía az elmúlt eYben.
Jelentős kiadásként szerepel az új
óvoda építése,melyre 1998. dec. 31-ig

az iskola felújításiés
számítógépes eszközökkel töíénő
euálásának költségeire 4.l4l e/Ft-ot, a
25'488 e/Ft-o!

köZvilágítás korszerűsítésére5.879 e/Ft-

ot' a spoícsamok Világításárak kolszeríisítéséIel.840 €/Ft-ot, a rendőrőrs

ingatlaniinak megvételére 6.500 e/Ft_ot
költött

önkormányzat.

aZ

EzL kov ető en p á ly á z at o k beadásához
sziikséges haláozatokal fogadott el a

úr

AZ 1999-re előinhyzott számok azt
nutatják' hogy gazdálkodásun}bal a
kiadások csökkentésére kell törekednünk
természeteserr a kötelező feladatok
ellátása mellett -, s elsődleges cél a már

-

megk€Zdett beruhrizísok /úi óvoda'
szennyYízcsatornílzás/ befejezése.

A

továbbiakban tájékoztató hangzott

e| a haÍarőrség, rendőrség, és a
polgórőrség 1998-ban végzett
munkáj oró l, eredményeiről.

Összességében megátlapítlrató, hogy
szervek

a bűnüldöző és a határőrizeti

és eredstadsaikák is

munkája nyomon követhető

ményes. melyet

a

bizonyítanak.
A rendőrséggel és a batiÍtirséggel is.iÓ
kapcsolatot tart feÍm a község polgrirőr
szervezete, ntunkájuk tényleges segítséget jelent a brinügyileg fÍekventált
helyeken, ahol felügyelő_megfigyelő
szolgálatot lába& el. Minden ellenszolgáltatás nélkiiü végzik tevékenységÍiket az önkormínyzat támogatásával,
s a rendőrőrs átadísa óta a rendőrséggel

egyeztetett munkabeosztás

alapjál A

polgiirőr szervezet telefonon is elérhető,
beielentéseik€t' közérdekű informáci-

óikat

a

06_20/9177-332_es telefolron
tehetik meg.

testület' mely a művelődési ház és
parkjának felúj ításira vonatkozott. Az

elvégzendő mulkákJtoz a:z önkormtnyzat az 1999-200l közötti időszal'ban 3'700 e,/Fl különít el' s pályázatokon 7.100 e'ft_ol igényel. Sor
kerÍilt még a művelődési ház alapító
okiÍatának módosítására, melÉen a
létesítendó TELEHAZ épületét aZ
intéznénYhez rendelte.

Közfelhívás hangzott el a hörcsögiik
elleni köte|ező védekeze sről.

A

községben februiir

lrónapbarr

bekövetkezetÍ befuízlúrok(a belvíz
elvezetés) költségeinek enyhítéséreaz
önkormitnYzat pá|yázatot adott be a
Megyei Területfejlesztési Talácshoz. s
közúthtíüózatunk fejlesztéséreugyancsak

pályázunk'

Renréljiik, a beadott pályázatok
pozitiv elbírálásbrr részesülnek. igv
több felújítás!építési
elképzelésrea||záIódhaÍ az l999-es évben'

BMM

Az

5/1988 (IV26.) MÉMrendelet 2. sz' nlelléklete éneltnében a hiircsög
_
veszélyes károsiÍó, ezért a f€rtőZött területekeil ( ehcsak a rnezőgazdasági
Lapunkat szemlézi az

nrűvelés alattialron)

a fö|d tulajdonosa' bérlője' illetve
használója köteles a hörcsögfertőzéSt

fe|számolni!

Ameruryiben a hücsög irtását á tertilet haszruílója nem végezte el. a védekezést
1084 Budapest, AuróÍa u' l ]'
Tel': 303-47-38- Í'ax': 303-47-44

E'mail

:

marketing@observer.htr

k<izérdekű védekezéskénta nrivénwédelni hatóság elrendelheti
végrehajtatlmtja, valanrint pénzbirságot szabhat ki'

A

hörcsÓg inása csak a lakott lwkak kezelésével lehet hatékony. Erre a célra
engedélyez€tt hörcsö girtó patronok gazdaboltokban bárki szímára

lrozziférltetők. (MEZoPATIKA Bt. Rös'lke, IIl. ker' 242.)
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Megismertük azokat a veszélyedető életnródi
tényezóket is' arnelyek a cukorbetegségre hajlanrositanak'
A kezelést illetően három alapvető tényeztí létezik:

;l;l
Kedves Riiszkeiek!

l. Diéta - ami nem

Az Eletmód KlLrb áprilisi elóadásán a cukorbetegségről
beszélgettünk' Dursá loorvos elóadásából megtudtuk,
hogy Magyarországon kb' 500'000 cukorbeteg van, és
20l0_re várhatóan megduplázódik ez a szíttt, ha jelerrtős
é1etmódi váltoÍatások addig nem törtérulek.
A cukorbetegséget két rragy csoportra lehet osáani, az
egyik és ebből van a kevesebb, akiknek a hasnyálmirigye
eg1'általan nem tennel inzulint' A rragyobb csoport az'
akiknek van ugyarr inzuliri termelése, csak ez az irrzulin
mennyiség nem elég hatásos a taplálékkal felvett cukor
(szénhidrát) az egész szervezet számára történó
lrasznosításához. Egy bizorryos vércukorszint felett a
vizelettel úrúlkr a fel rrem hasmált cukor'
Ez utóbbi nagyobb csoportban a betegség diagnózisa
lrazánkban legalább 5 évet késik' Ennek oka az- hogy a
betegség kezdetén nincsenek súlyos panaszok.

.

Mikorgondoljunkcukorbetegségre?

AltaláLrros gyengeség' szonrjúságérzés-sok
vizeletiirítés' bő viszketés, húgÉtiés bórfertózések

pótolható semmiÍ'éle rrrás

gyógyszerrel

2. Tablettás vagy inzulin kezelés - de lriába kap a

beteg gyógyszert' ha nem tartja be a dietát

3. Fizikai tevékenység - csökkeriti a vércukrot. de
különosen az inziinra szoruló betegeknél sú]yos
hypoglycemiát /é1etveszélr.'eserr alacsot-t\' vércukrot/ is
előidézhet'
Másik alkalommal fogunk a cukorbetegség okoáa
speciális, 11letőleg sziv és érrendszeri szövődnényekkel'
valamint a cukorbeteg helyes életmódjával foglalkozni'
Május 3-an megalakult a dohányzásról leszokni
akarók csoportja. Dr. Sejpes Agnes főorv'osasszon1' a
program irányítója. Minden hónap elsó hétfójérr lesz
összejöVetel a gyermekorvosi rendelőberr'
Minden érdeklődőt szeretettel vántnk'
Az Életmód Klub következő elóadása rrrá'jus trtolsó
csütörtökén, 27-én l9 órakor kerül sorra'
Témája a magas vérnyomás. _ a lakosság 2() '/o-t érinti
_ ezért sok érdeklődót várurik

hívhatjrí{< fel rá idejében a figyelrr-ret' Egyébkéntg}'akran

véletlen orvosi vizsgálat. vagy nrár súlyos szervi
szövódmény alkalrnával derül csak ki'

Dr' Sövén1házi llona
Egeszségvédő Egyesiilet elnöke

EBEK

VESZETTsÉc p,llENI KÖTELEZő
VEDOOLTASA

Aki ebét a kötelező védőoltás alól
elvonja, az szabálysértést követ el

és

pénzbírsággal sújtha_
tó. AZ oltás
alól elvont

Az FM. rendelete alapján az ebek évenkéntiveszettség elleni
kÖtelező védőoltását Röszke kÖzség teniletén az alábbi időpontoka
tűzzük ki.
A11atorvosi rendelő

volt Petófi TSZ iroda
N épház

''Maqda-féle teicsarnok''

1999. máius 18'
1999. máius 18.
1999. má us 17.
l999. má us 17'

ftedd)

8 óra

(kedd) l0 óra

(hétfó) 9 őra
(hétló) l0 óra

ebeket,

az

mint
ember

egészségéreveszélyes állatokat a
hatóság kártalanítás nélkül koteles
leÖletni'

Tekintettel'

a

VeszettSég elleni
védekezésigen komoly emberA fenti helyekre és időpontokban felvezetett ebek oltásának állami
egészségügyi és á1lategészségügyi
díja 400 Ft. AZ oltásra az ebek oltási igazo|ványát is hozza magával' jelentőségére,
kérjük a lakosságot,
Lehetőség van aZ ebek tartási helyűkön történó oltására is, amit a
hogy maradéktalanul eleget tegyen
tulajdonosnak kell jeleznie a területileg illetékes állatorvosnál május
a felhívásban loglaltaknak'
hónap folyamán ' Háználaz oltás díja 550 Ft/db'
Minden 3 hónapnál idősebb eb oltásáról a tulajdonosnak
kÖtelessége gondoskodni'
Dr Szúcs Józsefjegvző
A hdrom hónapos kort elért ebeket harminc napon belül,
Dr' Perérrr,i Járros á|lami állaton os
majd hat hónapon beltil isnételten be kell oltatni.
Dr. Kovács Tibor rnagán áIlatorvos
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Sohasem ]áttuk vo].na ilyen szépnek
R'öszkét, ha feI nem jutunk a torony csúcsába. Egy
rnegsejtett rejtett hiba csalogatott föl a magasba' Ijesztő
kép Íbgadott' A 86 év óta diadalmaskodó kereszt
tövében a dísznek látszó féln gölnbök aZ időtőI
szétmállva roskadtan borultak az ott taláIkozó öt

gelendára alniket ann1,i ideje védtck a beázástól és a
korhadáStól' Ha ezt észrc nctn veszi az eddigi nrrnkákat
Vezetó gondos szakcmbct. Mlinaric Anton gyakori
táVcsöVes vizsgálgatáSával. néhán1' év nlúlva lezulrant
voIna a.1 m lnagas VaskereSZt' Köszónóm' hogy nag}'on
sok család segítségévclezt a váratlan nagy munkát is
utlegelltettük' IL\ll s li-rrr' a B( CSÚN lo9Lln\ l\Jl.lt

aillri tllilldene.1' flólrc

\4 Á

JUs jo-an Jl

ELsoÁLDoZÁs aIkalnrávaI a tempIotnkerti korntel)cllcl Üllnepel]ük UR\APJA l. lz ol lARl5,/l \TSl:tl
ijnn.pcl_ l-!\ Itet nttrlra' iul]iu" tJ-all KlRÁNDUl\l
MECYL-|NK az elsőáldozókkal és kedves SzüIeikkcI az
iliszcscdi templomba éS a FüVéSZkeftbe'
Kaftal JóZsef

KERESZTELTEK:

HALOTTA K:

Rákóczi Patrik LaioS
Rákóczi Lajos és
Csóka Krisztina kisfia

l-adánl'i Rozália 8ó éves
+ Kószó Céza ajz\'eg)'e

r l999' április

1997. novenber 29.

Császál P. Mária 75 éves

'I'anács Dátriel
Tanács Roland és

Babarczi

Ed jt

l'-odor István feJesége

-

kisÍla

+

-

Kószó Rozália 73 óvcs
Dunai János lelesége
+ l999' áplilis 2 l '

eliegyezte

Királv Erika Röszke
KiráIy Mihály és
Ördögh Katalin leányát

szőgi Julianna 97 éves
Pálinkás IslVán öZvegye
+ l999' április 29'
r-

Varga Csaba Röszke
+ Varga Zoltán és
Szalma Erzsébet fia

Papp Felenc 54 éves
l Papp Felenc éS
+ Papp RoZália fia
+ l999. április 30.

eljegyezte

Ábrahám I ldikó Röszke
Ábrahárn Irnre és
Kotnócsin Zsuzsanna

Márki Antal 72 éves
Tari Irén fé{e
+ l999. nrájus 6-

leányát

i

J sJ

s fi

o

pok

éves

Vóneki Mihály öZvegye
l999. április l6'

Börcsök Antal 83 éves
+ Ctlbás JuIianna öZvegye
+ J999' ápri1is 24'

Csonka Tanás Szeged
Csonka János és
Nógrádi Ágnes fia

e

l999. április 9'

Molnál Mária 82

]999' február l5'

JEGYESEK:

, ) ! ilt-.
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nn
U
e
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Május 2-a. nritlt az első vasárnap, az édesanyák nap.ja'
E napotr eInraradlratatlanul a' -gyerekek virággal
köszörrtik

a artyiukal.

év legszebb hónapja' A vidámság. aZ úÜjáSztiIetóS,
a Szcreln]ek hónapja' E' hónap az érettségizők nehéz

Május l2.' 13'' l,l',

indulás idószaka is.
Május 1-c a má.itrsla állítás napja. anlikor eladósol'ba
kertilt lányok trdvarába szalagokkal. virágokkal

Má'ius 23.' 2,l' Piinkösd napjai. I I(rsvét után ötr'enedik
nap' Ekkor 'jött el a SzentléIek, hogy az apostolok
hirdethessék az igét. Népszokássá lett később a
piirlkösdi király királynő választás. Mára inkább
csak röviclidejű uralonr koraként éI.
Május 25-e or'bán napja, mcly az utolsó fagyosszent,

Az

ballagások az i!úság életszakasz
r'áltozásairlak. az clnlúlttól való búcsúzás az (r1 leIé
időszaka,

s a

l'eldíszített ]'át állítanak.

Ez a nap lett

kéSőbb a

rlLrnkásság nenrzetközi iirlnepnapja ls, a rnajálisok. a
vidám szabadbatt való |inneplések is' Ahogy az rllár'
szokás politikáva l rnegtúizdelve '

1999.
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fagyosszentek'

Pongr'ác, Szervác, Bonifác

A népi nregÍigyelés és az

a

ezt tobbé-

kevésbé igazoló nreteorológiai rlérések e napokra
lagyos ha.jnalokat ígémek.

az uto]só fagyos hajnal napja.

R+-NÉ

FALUSI

A szAzHoLDÁs PÁ6ONY HIREI

...:

ovooeI PÓTBEÍRATKoZÁS:

1999. ttlÁ;us 25_ÉN 8-12-rG A RENDciR-HÁZBAN

Pedagógusnapi köszöntő:
osváth Erzsébet:
Meséltélés meséltél...
Velem voItál örótnben.
Velenl voltál bajban '
Velern vo ltál, lra síÍarrt,
Velerr. ha kacagtarr.
Meséltélés rneséItéI
Igazakat. SZépet.

Kívántanl, hog1' a tleséd
Sose érjcn véget'

Mit adtanr én cscróbc'1|

-fe

azt Sose kérted.
De talán a két szenren'l
EIárulta Néked '

Már ajövó századot idézi az ábrán
látható. enrberi tu laidonsáqokkal bíró
örrjár'ó nrasina. ParaIlétereiről rövid
leírás is készlilt. irne:

K--_

;l '>/.,
*l:
'it' iÍní.

A

r'obot beszélni is tud.

Úgy, ahogy az emberek'
A neve Dzsoni. A szenre.
anlikor rlér'ges. pirosan
világít' A számIáló a gép
derekátr van. A kereke
olyan, rnint a lánctalp' A

törzse kapcsolódik

,L?L2!
---'{

ffis,

--:-Í

a

kerékhez. vagy fordítva'
A töltő rör'idebb
zsinóI.ját a konnektorba
dLrgjuk. a nrásikat pedig a
r'obot derekán lévó lyLrk-

ha Az adóvevó

a tévétis

be bírja kapcsoln i'

A

forrasztó

:.-.-i,&

€" ."--,^!á-t4,> .',z: l,J,!t,
l -r><2,,r '+ gi4- n t!,,rt
q,-, t !, ",t- r,,',7y t,,.i,<rt
,,.,,)--,t") I?t.

ilr

\p

I

4. FALl

és a
úgy .iön ki a

turnlixoló

testéból, hogy aZ a íekete

kocka kinyílik rajta'
Magát irányítj

a.

Tornbácz

1S1

Sl

]l"loGÓ

'I_otll

lV.
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-

Skandináv típusÍr rejtvénvilnk fő
soraiban La RocheÍbLrcauId találó
lnc!:á Ilair itáSát oIvashat'ják.

El1;'1; havi helves meqfeitéstrnk:
RÓzsa sándor - Kopasz Antal _

MutatVányos.

Nyerteseink] Vidács

Károlyné

(BL-,dai u' ')' Papp lslvánné
(Felszabadulas u. 149 ,b, Sz.r.s
Szilveszterné (Deák F' u' 16 )'
lV]indhárman egy_egy 500 Ft-os
Vásárlási utalVányt kapnak' amelyért
Osznovics Valenrrn paprr i.osze.

MáiUs 2'a az édesanyák napja' me yet
nagyon fontos eseménynek tartunk és

más

'

A szent m]sét kovetoen sokan tisZte tek meg

minket je]enétükke| hogy

a

három öná]Ó'

szivhez

szÓ]ó

Űsorszám kompoziciÓ1át nregteklntsék
FaZekasné Molnár Éva 4 osztályos tanitványai nyitották a
sort: kedVeS kis je enelte] SVéd gyermekversekkel és Fazekas
szeretettel e cjadott

m

nda kíséretébenKóSZó V która álta eőadott éneksZóVaI
Óket Pörnek] AnikÓ fiatal műVéSztanár köVette' aki egy ÓráVal
1\4el

korábban már a templom híVeinek orgona kiséret mellett (TÓth

Attla Zenetanár) bZonyltotta tehetSégét A műVe]idési ház
halgatÓságát klasszrkusok róVid daainak megsZÓaltatásáVaI

örvendeztette rneg' ZáráSként Vastag JUdt ksdák]aiva |épett
szlnre VerselVe. éneke Ve köszÖntöttek a qyerekek mókázlak a

l999' l\'íÁJt]S

Mostani rejtVényünk megfejtését
jÚnius 2-ig szíveskedjenek leadni a
nl iive lőd é s i házbarl
TURUCZ JOZSEF

kislegények A tanitÓ héni irt két Verset rne yek
közÜ aZ egy ket Grdog Sára pó yában' testvére
- Rita és Andris _ je]enléteben mondott A

méltÓkeppen íeikészÜ]ve ÜnnepeltÜnk eZen a
VaSárnapon

Üzletében Vásárolhatnak kíVánságUk

szeint.

kban DobÓ ZsoÍ ( gazi könnyek

közt

szavalva) hlvta fe versszakonként testvéreit a
szinpadra' A 8 éves ksány a,rivalda keresz1tüzében" döbbent
csak rá a

kÖ

temény gOndo]at Ságára' eZért VOlt eZ a rnegrenditÓ

e óadásmÓd

A N4Órahami l\4ŰVesZeti ]skOla rösZkei taqoZata az elsŐ éVes
sikeres n']Unka]árÓl a júniUs 2_án 16 Óra keZdettel mijV háZban
rendezendŐ k á itásán eS aZt köVetó VizsgahangVersenyén ad
Szárnot [4ásnap 14''17'iq Úlra tánCháZba h]Vnak n']inden tanulót'

A községi

könyvtár

a nyár

fo

yamán ]e]tár

és

szabadság m atl ZáÍva tart' június 15-tól augusztus 24-ig
LION

fALt.rsl sll l"toco

s.

SORSOK,
EMBEREKAz enlber, úmikor még

fiatal, egész'séges,li-

daman éli

napjail'
Sohasem gondol arra,

hogy brirmikor bekt)velkezhet eg,, súlyos
CSapá.l,

baleset

egy

yégzetes

és otÍól

percÍől .fogva minden

Műtét€k sorozatán eStem át. Többet voltam kórháZban. mint
itthon. Mikor valamelyest föIépültem' folytattam a munkát a
Gépállornáson' Mikor megszűnt ott a munka. DoIozsmára
jártam irodai munkára, onnan a P€tőÍj l'sz irodájába kerÍjltem'
Hetvennégyben Ieszázalékoltak. Nyolcvanhárornban kivették a
protéZiSt a lábamból. Mikor rnegkaptam a két mankót, azt
mondtam: jaj' édes istenetrl' most mál csak a tarisznya

hiányzik| A

kezembe úgysenr fér már

Kihozzák neken a boltbóI, amit veszek' Nagyoll szeretek

Iejtvényt fejteni. Jó ez a háromker'ckű' Nélktile rten tudnék az
utcáIa kilnenn i'

megváltozhat.

(2- rész)

-REMENYEK-

_ l952'.1úlius 2ó-án, Szent Anna napján kerültilnk össze a
páronttnal' Kovács Ferivel ' ' '
Bór ke.előovosa' nikor első qlkalclmnal teherbe esetÍ' nen1
javasolta, hog., kihordja és nlegszülje a g;erneket, Matildka

dnyaí érzésektől /ólbtitorodva l953'ban nlégi's fieg'\.úlíe
Ferikét, dki tizenegy nap elteltével ]keghdll Az el';ő g,grn|elíg1
nég kettő kövelte: lrénke és László, akí ]956-ban s2ülelell. Á
hórom s:ülés a]1ry)ira neg'^íselte mec|encéjétés '/'orgóit, hog,
be!eÍ|ék ir.)dai ninkára' Ennek ellenére ötvennyolcban ntúr
nenni is alig Ílldolt a /ójd1lomtóL Pedig kislánr- koró ban, minl
a szöcske u4rándo.ott' Fúla nás.oll, akcir a /itik és ő volt az
os.l.ib,bdn a lányok ko.ötl a legyv*orsabb /utó'
- Laci mikor megszü]etett. három évig nem .jádam

dolgozni' Mrkor az letelt. a Fol DsZÖ\ irodajabon
takaritottam- ott most a ToNo büfé van' Kózben még eljártam
a Paprikabeváltóba is paprikát csipedni' A l]etvenes_nyolcvanas
években aztán eZ Se ment tovább.

)<].

-----------------

KÉRoÓíV

A teleház mely irodaí szo|gáltatásait venné igénybe?

lnternet ha5ználat, fénymásolás' nyorntatás'

néV]egykártya

készité5,a]kamazott 5zoftverek használata (szöVegszerkesztó'
tab ázatkeze

2.

N4ilyen

o'' '' e9veb

információkra, szakmai tanácsra lenne szúksége?

pályázarfi9yelé5' cég]nformáció'

EU információ,

3'

-

[4ilyen tanfolyamokon, tépzé5eken venne részt a teleház

keretei között?
5zámítástechnika oktatá5' nyelVtanfo yam, egyéb..'. '.'.'.'. '.'''
4. l\4ely napokon szeretné igénybe venni a teleház szolgál_
tatásait?

hétfő, kedd, szerda' csütörtök, péntek' szombat, vasárnap
5 '
A7 ön által Jdvasolt nyilva tartás:
Hétköznap: .''-tól'' ''''''' 9' HétVégén].'.. '.. tól'.''.' 9
6. Van e Onnek otthon:
szárnÍtógépe lgen Nem ] lnternet hozzáférése 19en Neí]

JovÓ

-

Fétje halála negviselte? kérdezeln'
- Mikor Feri meghalt, annak most éppen fél éve. idegileg
teljesen kiborultam' Epehólyag gyulladás lett a vége' EZen is
túl vagyok rnár.
Nent ross: teljesen eg,edtil ehben al lta:ban !
- Nel]'] érzen]' hogy t'naganrra tnaradtam' A vejem tninden
reggel bejön hozzám' A lányonl minden déIután ebédet lroz.
Laci fiarl messze van innen, de rnásfé] hónapig ő is itt volt
nálarn. Nagyol sokat köszönhetek a ve-jenlnek, Kádár Pistának

és a

is

gyerekeirnnek' Hálás

vagyok ezért' Szinte úgy

vigyáznak rám. mint egy gyerekre' Tólük igazán mindenl
megkapok' Nenl érzern, hogy tnagarnra tnaradtanl' Elkeseredvc
sem vagyok. csak néha azéd eszembe jut' hogy ha aZ a baleset
nincs. akkor talán minden máSként alakuIt volna'

Kél b()ljárCI /titlta's:koL1,-a u kiskaplig kisór |\1ikor
elkósitnok, aprtic'sktl tlto'soh teleps-ikszci1a s:egletére
Tórhetetlen ez a totékeny, as';:ony'

Röszke, l999' április

Í$

Szóveg

íotó''

éS

Turucz József

B-.üü!JüW!&Üe&&

Ahogyan erről már

em

itést tettünk'

megnyilóJára ]999. máju5 27-én délelótt l

a Roszkei Teleház
l órakor kerül majd

5or, me]yre rninden érdeklódőt 5zeretettel Várunk'

lnduló szolgá tatásaink
meqismertetni Ónökke]:

kamarák_,

munkaügyi központ szolgá tatásai' egyéb: '.'. . '''

semmi'

Nyolcvannégyben kaptam az elso lokkant kocsit' Azota ez fiáÍ
a rnásodik' A t'égi elhasználódott' Nagyon szerettem volna egy
rclorexet' moloros l'okkalll koc5il. de nen] jolt össze' ig1 lett ez
a hálás kézihajtáSÍt' Ezzel eI tudok menni bevásárolni is.

közül néhány díjazását 5zeretnénk
réríté,idÚ

szolgáltatá5
Fénymásolás:
A/4] egyolda]a5/kéto1dala5
A/3: egyo dala5 / kéroldala5
Nyomtatá5:
fekete fehér

I2,-/l0,-/oldal

"

l20,

24,

Ioldal

20, /oldal
30,-/oldal

5zíne5

számítógép használat (szöVe9szerke5zté5' stb')
egyén
a do

ileg

12o' lóra
l50,-/óra

gozók kozreműködésével
lnternet használat

számítógépes játékok használata

A kitöltött kérdóiVeket l999'
küldjék

Vissza

a

350'-/óra
l20 ' lóra

má]us 27

MűV€lődé5i

házba'

19

A
vis5zaküldók kozött 3 db kétórá5 lnternet haszná arot sorsolunk

Cin
Köszönette]

6. FALUSI SUTToGÓ

a leleház do gozói

ki, m€ly

igény szer nt beváltható más szoIgá|tatásra.

l999. MÁ.I{]S

ország esélyéta globális kihir'ásokra

Részt vettem a
DIALOGUS A CIVIL
MAGYARORSZAGERT
konferencián,

adandó válas:ladásban,

inte]lektuális szervezeti és közéleti
energiát tud és képes rrrozgósíuuri'

Mindehhez egy bizalomra

mirn)'Zirtir köZösen rendezett'
A konferencia időpontja: Szeged,
1999' április 29_30. A kétnapos
sános

előadás hzmgzott

el és szekció ülések \'oltak'

1' A

épülő
viszonyra van sziikség.
Sokkal hatékonyabb nvilvánosságot kell
a civil szen'ezeteknek elémi- Ebben
kölcsönös

rnelvet a Miniszterelniihi Hiyatal
Cir'il Kapcsolatok Főoszt/rl1'a valanrint
Szeged Megyei Jogú Város onkor-

konÍ'erencián

kormányzat és a ciYil szektor

együttműkötlése.

várszegi Dórir főosztályvezető, a
Miniszterelnöl(i HiYirtal Civil
Kapcsolatok Főosztálya

Nyitóbeszédében megállapította, hogy a

civil

szervezetek tevékenYségéta
korntáttrzal lonloslliú lanja. nÚrel a maj
irríornrációs táLrsadalon. a globaliz:ilódó
világ a XXI. százzrdban sokkal jobb
egyiittnríiködést igényel a társadalon
ktilónböZő szeleplői köZött. A tfusadalnli
problémákr4 a nregoldandó feladatokÍa

a nrédiumoknak' Elüez
kapcsolódIl' száltos kczdetttettvezes.
melyben a civil szervezetek létre IloZZik
a civil HáZ2kat' pl. a Telelrázakat. úo1
új modem technológiiikat lras_ználva
kölcsönösen infornr.ílhatjiák egymást.
EZért a MinisáeÍelnöki Hivatal létrehozta a Civil Infó nevű intemetes
szerepe van

lehetőséget'

AZ ellrövetlrezentlő itlőben lIz
önlrormányzat és a civil szervezeteL
kapcsolattartását kelI erősíteni.

A civilek köruryíthetik aZ onkolmiln:Yzat
nunkíját, rnivel átvállalnak iÍlarni
feladatokat. Hol és milyen munkát
tudnak átadni az önkormányzatok? Ene

konferenciát a
1' l

bekapcsolódási lehetőséget biZtosítani,
ltntelvben llltékottlabbli tudjik termi a

szoctalis

szIér:l. uz oktlttis

es

a

könrYezetvédelem tertileteit' Ebben mar
trra is igen jelentős szárnÍt civil szervezet
la8yon fontos teljesítnén}'t mutatott fel'

Mindezek segíúka szolgáttató állam

kifejlődését. ErvénYesüljölr MagYaÍországon is a nYitott jogalkotás elve'
miszednt a civil szervezetek núnélelőbb
bekapcsolódhassarrrt-k a jogalkotási
folyanatokba, meglelenhessenek azok

aZ éÍékekés szempontok nuir

a

döntéshoztal korai fázisábarr. alrrelyeket
a civil szervezetek a lakosok széles
rétegeivel való szoros kapcsolatukból
adódóan fontosrrak tartanak' Mind eZ
növeli aZ ország r'ersenyképességét,az

hiáz progranr

lesz'

|'2 olíatás kérdése:lt közigazgatásban is kell civil tigyekben

járatos szetnelv' Ezén a közlgi]/gatási \'izsgának is része kell. hogv

legyel a civil tlgy' (EZ új tudás.

a

állam oldott meg. a civil szerveződéseknek keu áudni, z ő szírnukra

Megyei civil

alakulnat.

A konruinyzat

össze aZ. hogy szánros olyan funlciót.
ntelret korábban J köZigJZBalas es aZ

'

nrost indul' Régió ktjzpontok

telelóségét és ezért tette lneg az ajánlatát

gaiban is teszik a kormányok. EZzeI fugg

előre ]ekérdezi a ci\'ilektől. hogr ok
nost mit bnanak fontosna&'i
A civilek viszonya a hatalolnnul: Lu
önkormányzatban a civileklck lehetne
Iendszelesen tanácskozási jogrk' Vagr
legyen egy hclyi kerck asztd, ahol a
testület időntént tájékoztatást ad' Vagy
legyenek a civilek a szzrkmai testületek
rarrácsadó tagjai.

Mindezek erősítenék a

diploma lesz a civil szakember.)

2. Az

onl<ormányzatok és a ciYil

szervezetelL

dr. CseÍkó Ferenc, MTA

tráIsadalnii

legitimitáSt'
A nregyei önkormiinvzat

senr foglalkoztatja a jelenleg civileket. Pl. a tertilet-

lejlesztésből is hiánroznak a cirjlek'

Egy parme viszony kcll.

hogy

kialakuljon, a civilek részesei. kell hogr'
legaerrek a .,helyi köZpolitikának''.

3. A civil

szerTezetek szcrepe áZ EU-

os csirtlrüozísban

Dr.Moln:ir

Lriszló'Integrációs

AIIamtitkiirsiig helyettes vezetője'
Külügyminisztédum

a:z

U.i programok:

pÜt val' A komllinYzat érzékelia saját

Mirrisáerelnöki hiYatalban létrejött a
Civil Kapcsolatok Főosztálya. A
komlány eltökélt abban. Irogy a non
profit szÍéra Ittegcrősödeset táItlogat.ja.
nint ahogyan ezl a világ más orsá-

hivatal

ö'llkornriinyzatlál együtt lendezi.

sziikség' Ebben a levékenységben a civil
szervezeteknek kulcsfontossiigu szere-

fontos üZenetrlek taÍtja, hogy

csoportokba. bizottságokba a civileket is

be kell vonni' a lrelyi közérdek
kialaldtása céljából. A képt'iselőknek
kellene együttnűködli űgr is, hogr

a problénrára nutat rá aZ, hogy a jelen

az eddigieknél gyorsabb válaszokra vart

a táIsadalmi párbeszédre.

nivel így több

Az EU_s csatlakozíis összlíiÍsadallrú
érdek' Belsö felkes','üIés részi
inléZnlell\ek. ;t joglrirm rottizaciÓ. es

u

1ársadalonr felkészítése'

Tudalosítá]ü kell. hogr lz EU tugsjg ;rz
egvének nrilderrnapjait' nulüafeltételeit

is

érinteni fogla. Fontos. hogy

cnrberck tudják. ltogy rrrik

aZ
a

lehetőségeik. me l-t_iÍe tudnak abban

aküvln reszt rennt'

A

kortttllnl tttu

lggs-ben feliSmerle. hogl au inlegractós

ismeletek bővítésébenalapvetően

tiimaszkodnia kell a civil szervezetekre.

A

helyi civil szen'ezelek

a

kapcsolata' Az biztos. hogy
önkomúnyzatok l ..dcntokractl
alapkövei'' nrelyek a jogállan megteremtésébenjelentós €redményeket

legalkalmasabbak ana. hogr nlegíogaln:ÚI1lk azl- ltogv az uniós tagság mil]'en
módon érinti a helyi lakosságot'
Két okból is lbntos a ci\'il szléra:
_ a civil kezdenrényezéseknek is az uniós
felkésztilést kell szolgálni.
- mint a helyi igények isnerői. kell hogv
segitsék aZ integrációs felkésziilési

is látszik, hogy hiába

Hiszen a következőkben ninden
rillantpolgár be kell' hogy tudja

A

Regionális Központ,ja

helyi önkormilnYzal és a ltelyi cir'il

sz€rvez€tek

JZ

értek el. AZ is biztosrrak látszik' lrogy az
öntormányzatok és a civil szervezetek a
cselekvés helyi l'órumai. De, jelerrleg az

születtek

jogszabályok a települések nem tudtiik
kialakitani 'azoka| az eljánlsi nrecharrizmusokat, a civil szerv'eződések és a lrelvi

hatalom köZötti kapcsolatnak olyan
Iendjét, rrnrelynek révénezek il
szer_vezct€k részeseivéváltak voln;r ir
heIyi közügyek intezésének
Meg kell vizsgálni, hogy a lrelyi ügyekbe

ntilren beklpcsolódási lehettiségei
Vaütak a civil szervezeteknek' AZ
önkormányzat attól lesz iglziln
önkormányzat és nem hltalom, ha a
civileket bevonja' A

képviselői

nunkát'

azonosítani aZ éIdekeit a csatl:rkoással

kapcso]atban, ehlrez folvanratos tájékoz_

tatás kell' Tájékoztat'isi iroda

log

léÍesiilni e célból

A

konferencilrra szóló nteglúvás
a Röszkei Atrrlános Islola

elfogadt'rsát
segítette.

Sríra Endréné.laniir'

a Beretzk PéteI Tennészetvédelnri Klub

Egyesület kép\'iseletében

FALUSI SUTT

uEniSrii

oRvosl ÜcyoLBr
05. 23. Dr. Vereczkey Gyula
323. 06 -3 0 I 9 -63 5 -20 4
05. 2,Í. _ 05. 30. Dr. Tari Zoltán
21 3 - 5 I 0, 06-30 /9 -63 4-261
05.3l. _ 0ó' 0ó. Dr' Sövényházi Ilona

05. 17.
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FOTOK

ELVESZETT! KERESSUK!

ELÓHÍVÁSA

1999. május 5-7' között a Rózsa u' 18'
sZ. aiatti családi háZ udvarából elVeszett

továbbra js

a

.)4,,/1,,o,1
e ,, ,/

1

egy kék színű csepel kemping kerékpár'

művelődési házban

A becsÜletes megtaláló jutalom e||enében jelentkezzen a 273-37o-es tele-

fonszámon 1B óra Után-

A SUTTOGO legközelebb
június l 1-én jelenik meg.

Ertesiten kedves vásárlóimat. hogy Röszke' Felszabadulás u. 78 alatti

Közlendőiket,

Papír- Írószer- Ajándék és Dohányáru

(lehetőleg

mágneses adathordozón)

Boltotnban az áruválasztékot kibóvítettenr

mtiius 3l -ie vdriuk

vesszőből font áruval és virágkötészettel.

könvvtárban.

Nagy VálasZtékban kaphatók virágok

s7€rk'

Koszorúk, csokrok készítésótbármilyen alkalomra válIalom
FALUsI sUTTocÓ

Megrendelés: 2 73-2 75

Röszke Község

272-61 0 telefonon

Nyitva tartás: hétfó péntek: 7 16 őráig

Képviselő_testületének lapja
Eng' szám: B1PH F1888/cs/92
Megjelenik: 200 példánvban
szelk.; ó758 Röszke
Felszabadulás u.84'

szotnbat: 8 1;1 óráig
vasárnap: 8 _ l2 óráig

1

Szeretettelr'áror-rlvásárlóimat: osznovicsValerrtirr

-Tel..6212'71-744

Fax

.ti

+

.t
):l
:i:

!1

ií

iri

Megkezdte munkáját a "Fém-FA Fűrész'' !

Szo Igá ltatásairn:

_

Bérfúi:-észelés

-N1,ár-' fenyő-. akác r'önkÍák beszelzése és nlér.etre vágása
-Férnesztergálás

Az érdeklódőket szeretettcI váronr egész nap

Röszkén a III.körzet 255' alatti telephelyen
vagy 06 60 482-986-os telefonon.
tul.: Kácsor Mihály egyéni vál|alkozó

FALUSI

a

6212-73-59'7

Felelős kiadó: Magyari LászIó
Szerkesztő: Hornyákné orlik Ilona
:1,

'!t

i)

)l

t

!4

il
:l

li

Tel.lfax 62/273-366

E-mail: sunogo@tiszanet.hu
'fórdelő SZerkeSZtó: Tóth Judit
Munkatársak: Borbásné Márki
MáÚa. Polyák Zoltán. ordóg
Tibor. TUrucZ József

GOLD PRESS NYOMDA
Szeged, Boldogasszony sgt. 53-55.

Tel.:62ill-lll

fcIelo5 Ve7etö lllcs V

jhá

lr

