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díjára vonatkozon. A szemétszállítás
jogát l998-ban egy helyi vál]alkozó
latok nem fejeződhettek be, folyta- nyefte el. Az 1999-re tervezett

űtemtervét' Sajnos, az ószi esózések
és fagyok miatt az eltervezett nlunká-

a1?a1/1 4t//r! ar'.z.

szolgáltatást jelerltós árernelés (havi
rn indenkit lnegnyugtatni, lrogy a
80 Ft /fóről l20 Ft /fő[e) kísérné'A
szen tryv ízberu h ázással kapcso latos jelenlévő lakosok a l20 Ft_os öSSZeget
Lakáskassza befi,,, etesek ér végi egyéftelmÍientúl magasnak tartották,
tájékoztatóján szerepló cisszegek Iletn s kértéka vállalkozót egy alacsonyabb
a ténylegeS beflzetéseket tükröZték. szolgá ltatás-d íj azás i
rendszer
Senki ne ijedjen rneg emiatt. ennek kidolgozására' Döntést a képviselőnagyon egyszerű oka az. hogy az testiilet csak egy pontos és rninderrre
önkormáI]yzat kétlravorrta uta lj a a kiterjedó vizsgálódás után lbg hozni
tásuk májusban Várható. 1tt szeretnék

Az

ehn[rlt
időszakban

több

községi

fórumnak adott helyet művelódési
házunk' A fÍiszer'paprika jöVójét éS
tennelési-, feldolgozási lehetóségeit
taglaló tanácskozásra igen sokarr
jöneL eI_ hiszett országos szittlett
elismerl szakemberek. fölvásáI'lók és
Í'eldolgozók voltak az előadók között'
A tanácskozás legfőbb célja: a magyar

paprika régi

e

lisrner1ségének

visszaszerzési Iehetőségei a kü lltild i
piacokon, az EU csatlakozás várható
f'eltéte]ei lnellett.
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részleteket minden hónap
napjáig fizessék be csekkjeikerr'
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10.

Jelentős fej lesztés történt ]998-ban

a

közvilágítás teriiletén' lriszen

a

ezer íorirrtunkba keriiIt.

Kerjiik. jelezzók a polgarttn'tttri
hivatalban, ha nég nlindig glér vilagításúaz tttcítjuk, hiszen ntég van Iet
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ittteztttéttyek ntiiködtetese és a
lesztések egyre nagyobb ösizegeket igényelnek. Az örrkorrrlányzat
lcj

jobban ter'heln i a lakosságot'

i- cs
tneg

(olytatás u 2' oltlalon1

t t''

köZtisztasági feladatokkal
szennyvízcsatorna építésének kapcsolatos szemétszállítás térítési

I999. FEBRI]AR

az

orönlnle| tájékoztafta a lakókat a
vízmű működéséről, lriszen az eddlgi
36o%-os vízveszteségl998-ban 20%-

Polgárrnesteriirrk isrner'íette l998
ra csökkerrt'
eredlnényeit' rnelyek közLil kiernelte
A köznieglrallgatás legvitatottabb
az új óvoda építésénekfontosságát és
pontja

a

költségvetés (az állarntól kapott pénzösszeg) nem emelkedik' ugyanakkor

községben minden közvilágítási
lánlpatestet új. energiataLarekos iz- cnrrek ellerrere rrern etnelte a lrell
zókkal szereltek fel. Ez 5 nlillió 800 gépjárrnii aclókat. nern kivártta

h e

ldnúcsko:,:isl kovető nupon köz-

nt e gh u I Igttt ris

bankrrak a llozzáj á rLr laso kat. ig; az tr az iigyben.
végi összesítóri két hónapi befizetés
Az l999-es év tervei között
feltüntetéSe hiányzott, nleÍ a szerepel egy ÍÚ öltö,/C' építésea
tájékoZtatókat hamarabb postáZták'
sportpályán, s a rnÍivelódési lráz
Az átutalások folyarnatosan bonyo- tetószefkezetéllek és lronrlokzatának
lódnak, mrndenki száInláján a tényle- le lirj rtasa. lerlnés./etesen az art1agi
gesen befiZetett összeg realizálód ik. Iehetőségek Íiiegvénvében.anelvek
Az onkorrlányzat kéri a lakosságot. sajnos rlerl túI kedvezőek'
hogy a havi esedékes törlesztő
Az lqqg-Ie ler\ c./eli kölpollli

l08.l Budsp.9l'AÚól! o. l1'

T.l.| 303.47.39' ítrt': 30:}.47.44

E.mail: mar.kctin4,@ obs<n cr.hu

FALUSI SUTToGÓ

1.

FaI ug azdúszi ttÍj ékoztató
Tekintve' hog!' az l999' január 29-éu

megtaftott cazdafórumon

terlnelő nen] tudott jelen

aláhb fe]sorolt fonlos

tninden
lenni' így az

tudnivalókat

tájékoztatáSu1 közlöln:

>

A

kiadott ostermelói igazol-

ványok érvényesítésemárcius 20-ig lehetségeS, úgy, hogy

az

visszarnenóleg
január I-töl lesz érvényes'Március 20-ig
a termelő választhat az adózási módok

20' után

köZül. Március

érvényesitett

igazolványok csak az érvényesítésdátumillol hdtá'}o\ak' Fbbel] a/ esetben nlár

csak és kizárólag téteies (]) adóZási
módja lehet l999' évre a tenrrelónek-

'>

Az új öSternrelői

igazolványok
kjadását vá]tozatlanul folyamatosan kérhetik azok' akiknek még nincs kiváltva'
I
Az FVM által előíd és szükségszer|i termeiói r'cgiszn'ációs lapokat kitöltve, l999' március 3l-ig lehet leadni
az állandó lakheIy szerint iIletékes faIu-

gazdásznál'

A

késve benyújtott ]apok

nem vehetők át. A mu]asztás nern pótolhato. azét1 a terlttclö lcicl. Regisztrácios

lapok a falugazdász

Íbgadóóráin

kérhetők'

>

Már most köZlön']. hogy a

re-

gisztrációs szám megkapása után áprjlis

]-]0' köZött kel1 leadni a

támogatási

igénylőlapokat is a falugazdász felé' Az
igén),lőlapokat is a Í;rlugazdásztól kell

kérni' Akinek netn lesz

regisztr'ációs

sZáma, aZ.támogatáSt nem kérhet!

ApriIis l0-ig kerhetö

-

(íalytalás u. 1' oldalrót)
A köZijzemi dÍjak l999január 1-töl a
következők lesznek:
Vezetéke's ivóvíz dU a'
a., lakossági fogyasztó esetén;
_
az alapdii (melyet a tbg}asztás-

tól fiiggetlenül kell

megfiZetni)

AFA i hónap
- '21Fta \ i,/melon men ntennyi'ég
l]tán 50 Ft/]Ír + ÁFA = 56 Ft /m]
b., nem lakossági Íbgyasztónak rninő+

223

sÚlci

'

v

izfelhasználó nak:

al

a|apdlj tlel'ötött rizkoIttitlgen' m -kentt 2]j.2 ll I ' Ál A nó'rop
vizmérón mért mcnn)'iség tltán

12.32 Ftll'l't] + ÁFA : 8 ] Fímr
|/ áktntn os sz enn y íz e lv ez el ő r e nds : er
csqtornadíia'

a., lakosság által igénybe Vett
sZolgáitatáS eSetén;

-

az alapdíj (melyet a kibocsátott
szennyv ízmenny iségtő I
fiiggetlen ii l
kcll rnegfizetni) 22j.2lFl AFÁ lónap

-

után

a méÚ
7l.Jl lL rn'

szennyvízmennyiség
80

lt

^FA
\ izmer)
amlazarrJo izcrrn)
rnén vizmennyiség 80 o/o-a
a

su

m

) lscJ I

b., nenl lakosság á]tal igénybe vett
sZolgáltatáS esetén:

-

az alapdij

-

vizmérón mért sze^nnyvizrneny-

(lekötött vízkonlingen' tn'-lentt 22J.2 lfl- Ál A holuP
lryisé_g után

l42'8ó Ft/m' |AFA= l 60

Ft/'m': a szátnlázandó szennyvizmenyn; i"ég a ttrct't r tztncntlr iseg l00 0 '..r
c'. lontltrutralt> i' cg)eb l tz Lulönlnere-

Se esetén (a műSzakj megoldás költségei

a [og)a\rlo] terhelik) a merl \/enn\\i/nlennyiség egyenló a mér1 komnunális
célra lclhasZnált \'íZ mennyisegével
d., a költségvetéSi szervek. egyházak az
a., pontban lévó csatornadiiat tartoznak
megfizctni.
Ahol a SZennyvíZcsatornázás köZponti munkálatai befejeződtck, a tulaj

a víZmúnélkeIl csatorna'
bekotéS' engedélyt kérnie. s a megfelelő

donosnak

útmutatás alapján

kell lákötnie

kialakitás és ÚZemeltetésI

A

kÖZmeghallgatáSon Vendégként

lészt vett Balogh l'ásZló olsZággyl:ilési

A

kópviselő Úrr-is.

Íélé.ieir'ányuló kérdé-

sek clsósolban a tnezógazdaság pr'oblémaival. d lellnelé.i leheto.e=tl e. trrczügazdasági támogatások rrlcgvalósitha-

tóságával Íbglalkoztak'

A

kóZlneg-

napon. a Kisgazdapárt
és a l'alugazdász által SzeNezett ]akos"agi lor'uIn lemaia is 'l lllil!\,]r lllL/Óhal1gatást követő

gazdaság hangsúlyos kérdéseive1
(áIlattenyéSZté5' értékesítés'
nö\'ényteImeSZté5, ál]ami garanciák é5 tálnoga

A Zsúl'olásig nrcgtelt, nagyteremben késő éjszakáig tarlotl
a tá_jékoztató. melyen ncves szirkenlberek
\dl.r5/olldk az c|dcl,lodok kcr dc.cir <.
tások) foglalkozott'

BMM

taIno-

gatáSok;

tá

földalapú

növénytermesztési

ogatáS l -300 ha között

anyaál1at lcnntartás támogatása

prcr ettt ios
állaregeszt,:lüv1 r
költségek és aZ állatgyógyszer váSárlás
I' negyed évi támogatáSa
Jl e\ellegec \eiolnaB leln]e5,/tes l'!']inö-

SégviZsgálatának

l' n' évi tán]ogatása

- termófö]d tninőségi védelmével
ósszefuggo feladatok támogatáSa (eZ
esetben az okiratokat a megyei NTAhoz kell beadni!).

}

Úgyfélfogadás rendje l999-ben:
7- l l óraig

Röszlén: kedd. szerda:

szenlmihál)on: kedd.'zerda. l j' -l5'0
óraig. Cyálaréten: pcl)lck' -_ lj órais
Nagy Ernó fa}ugazdász

Fclhivj u k a gazdálktrrlók figyelmél, hogy esetleges tavaszi vetőmag és műlrÍg}a igén1eike1 a fa-

lugazdász februá rban összeíIjIr.
F'KGP RÍiszkei Szervezet

2. F-AI,IISI SI]TT

a

szennyvízrendszerre' MieIótt aZ áIkot
befednék a víznll:i szakembereit kell a
lakónak ér1esítenie.akik ntliszakilag
megvizsgálják és engedélyt adnak aZ
ijzemeltetésre' Cél: a rlinél szakszelűbb

1999. FEBRU

FepslNa

CsAPÁT+4UNKA

Valahol rllesszc. egy lsten háta nlögötti laluban sokfa.jta enber é]t' Vo]t
köztiili néhány, akikrlek a tlevét'e is enr]ékezrlek: az egy'ik volt a SENKl' a
nrásik a VAt-AI(l. ott lakott M]NDENKl. éS köZttik éIt BAR.K|. Ilát ok \'oltali
a nevezetesek.

Eg)szer egl' szép tlapon szóltak MINDENKINEK. hogy' akadt eg} lbntos
atlit stir'g(isen rllcg kellene csinálni. MlNDI]Nl(I biztos voIt benne.
hoty \rALAKI megcsinálla. Akkor VALAKl felszólalt. hogy ezt [3ARKl
nlegcsirlálhatná. Tellllészetescl] SENKI senl lig1elt oda' Nenr is csinálta lneg
SDNKl' VAI-AKI nag1'ol nlegd|ihodött elliatt. rnivel cz I]ARKINEK a dolga
lett \'oll]a. Viszrlnt BARKl is világosan látta. hogy ezt MlNDENKl
elr'égezhetnó' Persze SENKl selTl Vctte észre. hog)' MlNDENKl keri]li a
nrLrnk1rl' VALAKl MINDENK]T okolt azért. anrién SENKl scnr csinálta nleg.
anlit BÁRKl iS nlcgtel]etett Vollla.
llát il)'cn volt ott a TÁRSADALM1 MUNKA. lla ll]eg a lalLr Kl.l'l:'
n'irttl]ia.

NugyböjÍi gondolutok a IV. sztízttdbtjl:

].Iildenl lÓllh'e Íc:;: és.st?rbu rán! a kéry,elenl, u guzdugrxlti,s' a bíritgx.''
},Iint t,uluni z'sctrnok eg.'|urul, l1gy kerítíhatalnúhu uz enberck IelkéÍ'Aki
ötttttttgtitttil ntegreked' előbb-utóbb núr nent l|tl 'sentntÍt, csuk u:l' unlil
S:erezlrct' Ltt'sstut eIhanyagtlIja saját örök sarSLil és glernlekeinek lelkét'
Eg.v'et tart 'szen el(jtt' hrlg.),nt lehehe.jobb móclti, htlg\, guzcltlgstigot htlg,_jo
tttci.sohtuk, ezek a:/cin ncginl nrclsohruk. e:ek isnlt ulticluiknak, a.s nrujd
nteginl tijttbbtlkttuk' Ilyen fbrnúlt csctk tovcibhtrclói le'sziittk jn'tlinknok é's
! tt's'stut

ki e si

s:ivedet

!''

k keztitt

k b

ől

nt

Ésttkkor nit odunk

i

ndc n'

önnttgLtnkból

lilítgunknak'.) ,'Fitull' tttltl nekcn

u

Kafial József plébános

PolgánnesterÚDk vendége volt Takács Tibor
|röltő. Levelében ezt íta:
után,
'J1azalétésem
(mi mást tehet a kÖltó?) verset íttam Röszkéröl,
az annviIa s7eretett .ősi szíilőíőld"-ről".

7 pIé6ári" l;, a/a[
Áirei O
ü
.]EGYESEK:
Se_iben

ZsoI Röszke

Sc1berl Józsel és

oláh Piroska Íja
e lj

cgyezte

Fti löp

Viola Rcjszke

Fti löp Pál és

K iss Ibolya leányát

Szabó Péter Rtiszke
Szabó Jtizsef és
Papdi Jo Ián Íia
cl.jcgyezte

Nagv Anikó Szőreg

Nagy Miklós és
I3áldos Piroska leán1'át

HALOTT:
Lajos Géza 7l ér'es
Tanács lrén lérje
+ 1999'.január 8.

Ms Röszkére tsláltam
Az évek ercltjében /ma Rószkere találtany'
napok stirűjében /mikor fogyott a hold/
na8wamám vitt /holdszőtte szép polástbaÍ/
lnillt gvőzellni angyal /hisz viktória volu
a

a dn{ga

Unnep napo k,.jel es napok
E hónap a tél véÉ]e'A hónap jeles napjai

tél bí]csúZtatáSát_ elnÚtlását. illetve

a

ennek

r'eményét szoIgálják'

2. G }'e rtyaszen telő A tempIomban
l]legs7entelt gyclt}'llt a l'alla akaszt'ják' I l)'enkor
nlinc]enki ]esi a n]edvél. anri elő_iön, és ha nem
láÜa aZ ámyékát' elöl is tnaradl rövjd leSZ a tél'
Dorottya még
6. Dorottya Dapja
'.lIa

szorÍtja (ha rnég hideg van). JuIianna
(fébt. ló.)-

l.l. Bálint és valentin napja

tá-qítja

Régen a

leán)rok vittek ViIágot kedvesÚknek, nla már
nlindenkitól virágot vár kedves|ik.

l7. Harnvazószerda A böjt _ a lnegtisztu]ás
kezdete. Dz a farsatrg vége is' Már rrlegvolt a

bLrscijár'ás nrcg nlás télbúcsúztató,1éltemető
l1laskarás lnLllatság'

24. Jégtörri Mátyás A hagyornány szer'int.
ha még fagy, Mátyás lrlegtöri a jeget' de ha
nincs. csinál' .,Mát)iás lont, ha taláI, ha nenl

talál. csinál'''

iiz a

hónap

renénykedjtlk a

lellre\\ilk.

áll

előttiillk, bizakodjunk.

tél elnúltában és vidáman
R _Nl.

I999. FEBRUAR

jó örömmel /innen vétetett testthlJ
credtck az ösők /(x úgy suhaÍt velcÍÍt/
hogy az utódok lássiÚ< /mig elszálwli leletttlV
mivé virágzott búJltjnk /csok és a szeÍelen/
s mutatta
it{

a szatók s a l,órintzek Aemény nvá}asok voltak/
bizonY' hogr' el is úszott /aió Ít'V}ei lölÜ
és Lörinlz nagvapámék /mí8 lehetett daloltav
ez lett ckcm a jussom 4elk€m d8lt örökölt/

Vil1ória te üága /nag}Ínamám wép virágom,/
csak igóÍtül a kincsct /amit majd Roszke ad/
olv szép mcséid voltak /a nagy családi ágvon/
míg hrbusgatlarl kincs€d /aZ unokáidaV
most vógrc haza.jöt1ihk /en úgY mint világvándor/
és helyettetek győZtem /de rninrlig velctcV
hittétek volna iró /lesz a csdpp rmokáMv
alii úgy nézi rnost a /}iék Íöszkei egev
hogy nekcm ez a kincsem /rtn senki meg nem kérdi/
volt őseilTLnek jussa /hány lánc_ft;ld mornyi hold/
minden régrnúlt lett mára /de oly jó visszatemi/
ahol szép nag}mamálrr élt /ki viktória volv

(Iaács

Tibor)

FAI,USI SI]TTOGO

3.

A SZAZ'HOLDAS PAoONY HIREI

..,

Gazdag Erzsi: Konyhai bál
Itt a farsang ál1 a bál.

keringőzik a kanál.
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktőrő.

Dirreg-durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem ínt neki.
rrríg az őrlő pergeti.

Heje-huja, vigalom!
Habos tánk a jutalom'
Mákos patkó. babkávé.
éÍük van a parádé'

Az iskola felé kacsintgató gyerekek rajzaiból válogattunk:
VÁIá}J
]

''?ÁF[

^

GYuLÁ
+.}

r.

ó

]

E

É
'cl
,,Cifia palotcr"
Váradi Gyula
(Napraforgó)

,@

',A királylány és

a királyfi a

palolu

e]őtt tültilkOZnak"

Kiss Klaudia
6 éves
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1999

F

I-.Bltt rAI{

EüYsIERÜ

- BARATI
HUSEG Rejtvényünk fő soraiban Szepes Mária nregállapitását olvashatják'
,Jarruári számuttk helycs megfejtése: A-. enlber belső not'nttija erkolcsí !ctrtcisa nindennél /ilntosabb' Még a hírn^,nél.u Pénznél
i'\ ']'i'\:1e'\'légesen tlni u legnugl,obb enberi te!!. Ez alkalomnral: Sebők Szilr eszterrléneIi (JóZ\ef A' u' j'); Kispál Zsuzsannának
(DóZsa u' 3'1') és Ktrr ács AntaInak (Vasvári u. 2.) kedvezelt a szerencse' Nvererrrényiik egy egy 500 Ft-oS vásárlási utalvány'
l: llavi nlegÍejtései|iet tlárcius 3-ig vár'juk a szerkesztóségben'
Turucz József
FALUSI

S

t.

Start! Indul a Közsógi Egészségterv

Az előaclás neg-keZdése
elótt t5 tő] a helyszínen ingyenes vélcukor és
köZö5ségi egészségpt-ogranlróI'

véÍnyol']']áSméréstvégziink a jelentkezőknél. Az cst eg}'
teszt kitöltésévcl zárul mennyire Vag)'unk egészségcsek'.)

Az Életmód Ktub prclgramia:

Elóadás: Március 25-én, l8 óralior
Témája: Az alkoholiznlus éS a dohán)Zás áÍtalnlai'
Renréljtik. e témakairökben k|ilön csoportok is szerve_

RóSZke KÓZSég Egészségvédó Egyesülete szerctettel váI_ia aZ
érdeklődőket arra a t'endezvénysoloZatra. Inel)'et a kultúrház
kiStellnében tartunk minden hónap utoISó csütóftökén' AZ

elóadásokat kötetlen beSZélgetésköveli

a7.

alábbi

témaköfökben'

Állandó meghivott előadónk

a

ződnek

gy'énkben a Szotnszédoló

l'ultutális progransorozat.

me]\en kö7sé!i]nk iS SZínAZ
ic]cn
seln leSZ ez lúsképpn.
l]ugil
núsural
képviseltettc
vonalas
március 7-én fogldjuk l}al(s,,Yendégcsapltát''' ma]d rnárcius lJ-én a
röszkcigárda utaZili hozá jul(
N'loSt iS nag)'on késZüi a közscg apraja-nag)ja. hog) igazi ünllep
leg)en eZ a két nap' Nag!'Szeleteltel \'árunk nlindenkit márc. ]_én ló
ónra a nÍilelő&si lúu:lx' ahol a bakia.!r rnlsoát látlutjálr
Kilejezetten erre aZ alkalol]]la kéSztilt a cigan}' gerekek és lelmttek
köZjS ZEnés-tzlncrx

ll

kj\ü

g citer'azenekara és asszon1 kórLrsa. a pedagó gLrsok és a

] Íö l1ép a kóZse

szii]ők
isko]ás

adnak

soa

(Balison a cigán) lakosság aúlya 20%) ezen

köós ftrid'ián.'Gipke Jó7_Sika'' lxlettet táncol. az általános
lyem€kek a Dzsungel ' könyve c' nagsiken1 prodLtkcióból
eló reszleteket. s lesz Iltg Zene, piÓZL vcstnon<iis. eglszóvaI

kellenres délutiin elé néziink'

A Íúso- úiínegy kis

zene és siitellÉny n]el lett islrcÁcdünk a

baksiakkal.

Aki teheti. kélenl..]ö]jón el. hog)' e$ iitl sZon]SZédoljunkI
S végül. hog) ne istneretIenként íogadjuk vendégeinkct. az
alábbiakban köZllink e$/ isllÉÍetól a valiurliko-i Pal1avicini gróíok
binokáól. Baksról.
Balis Szegedtól ]5 krlt-rc észrl't-a helyezJ<etlik el a P.Blaszeri
Táj\édellni Körzellren' A Szeged-Csongrád köZótti uNonal mentén
Íbkszik. a Tisza alacson1 r íz,illása idején kornpjárat kŐ1i ósSZe
N'l in

nenl

trtit a

agyvérzés'SZívinl'aIktuS. 5tb'

I']lóadás: Június 2.l-én' l8 órakor

Ténrája: ElhíZás. lnagas
Fog)'ókúra'

A

vér-zsíloli káros hatásai'
de hogvan? Feln']éÍő tesZt Il]egiSnlÚtlése'

lakosság egészs€giig)i elláasát

kcl köflet biztositja. kóZpontia

aZ

egészÉgllaz a]lol a kör/Eti ol-losj. tögas'llti. nos}ó$tlslati rendeIó és

ptika rnlkildik
Kiépí1etta !íZellátó hálózat. a lillamosenergia-cllátó

ben

a lalu

gáZelláűúnak biztositása

vezetelo:ndszel kiépítcsevel. A

is

rendszer. 1992-

nlegoldásta keriilt

kőZelnúltbon kjvÍtettek

a

a

teleÍ'onlúlóatd. a7 e$éni clőÍlzetők sárrrir ntdlaladja az 50Ga.
legtöbb Lrtcában lnegé pii]l a sziláldburkola1ú út' A
hLrlladéklerakó
telepet alakitOt1ak Li. rleltnek kapacitása
falu határában
AZ elóZ]

I

é\ ckben a

l500nr.

A

teledjlésen két illiezÍEn!'ben fblyik az oktaó-rlcvclő

nrunka: a

óvodiborl. ahol 3 csopor1 núkÓdik és al általános
i.kollhar' A loeÉ]lelLrjll ll tattetett'találhato l09]-hrr Leriih uutd.rrn
.L/ r.lold lell.dldl/00 cpr.lele. :r 8l-ln dhptelill(nl ton. ru..n tlok Jelettlss
irz iskolának 2l0 tanulója van. ]8%-a a cigán} etnikLrrlhoz lal1ozik Az
nalrköZjotthonos

intézÉnybenalapÍ_okú nú\es'.L1i oktatris folyik két nÍ]\'es7eti

ének-zene és kepónúr'esztt.

Az iskola szonsádvlgihxr

található a

núlclőési Mz.

ágon:

atrcI}'' 1992

óia úllalkoásban nikÓdik önkünún}Zati tanrrryatissal' ltt található a
kdzsegi kön)vtár. rnely'nek állornány_a kb' 8000 kÖtet'
/\ lelep'i]L5en kdzel o00 nru;Jija. el' Az lq-:-ben ctlehouon Üre"el

Napkölotthona

ma iS

núködik'

l97]'ben alakult meg a Citerazenekar a népzene1 hag1onlán1ok

fulelevenítése.ápolása éliából' lí)Gben asszott}4iónssal bóvült a7
eg\ülteS' Nag] sikerrel léptek fel itt a köZségben és a nleg1e szállos
telep[ilésen- Ter.dlk a kÓzeljöwíben egl minositrJ vizsgh iz ant1' iokozat
negszerzése'

dsze nfie l.

A köZS€g területe l 000 kh' A belterü
24{D fi. A kó^ég teliilete Égota lakott'
1

let ]26 ha' Lakóinak szárna kb'

l947' augusztus l€n lett önálló. ]945-46'ban Sok háZhel)et osztottak
ki. alnelyek napjainkra teljesen beépültek'
A közsegben a nreógazda_sagi tenÉlószj\€tkezet l!)6üban alaliult
temelószjvetkezet felbonrlása a
30 éúgnúkö&jtt.

rrtg s

. za

ElőadáS: Máju5 27-én' l8 óralior
Témája: A nagas vérn)'olnás és következnlén)'ci

Vár_juk az érintett betegeket. és tninderr egészséges emberr is
hiszen célunk a megeIőzés.
Dl. Sövén-v'házi I lona.
aZ EgyesüIet c1nöke

nre-

a Ieszokni szándékozók megsegítesére'

lrak cukotbetcgeli

Kórház osztályvezető főorvosa

Tarall indult

rnaid

Elóadás: Április 29-én, l8 órakor
Témája; Mit kelI tudni a c ttkorbetegségrő l'l

3.

ténák szakértóje:
Dr. Durszt László'

ll'

Február 25-én. l7 óralior'
Azenlbct'i egészséget veszé]yeztctci életlnód

(IiZikó) tél1}eZők' lvlindennapos lehetőségcinl( egesZsé
giink megórzéséhez' Videó li1m belnutatása cg'l' nlár'zajló

megvalósítáSa!

a

Flőadás:
Térná]a:

A

nreógazdasag úlúgaa virmi tnr.nkahelyek eKiteljes besdik|ilése lniatt
a lakosság életkörülmén)'ei az utóbbi években lomlottak' it{unkahclyet a
kö7segben lé\o intéZnÉnyekenkivüI csuÉn a úllalkoások adnak' A
rlunkanélküli ráta aZ országos átlagnál magasabb' A kcizsegben ipari
terekenyseg nincs' Fóként ai]dsegtemÉs'íéss€l fi4lalkozuk az itt élők

6. FALUSI SUTTOGO

l997-ben hosszú 5Zünet után isnrét megalapitot1ák a köZSégbeI a
Labdarúgó Eg)'estiletet. A csapat idén a meg1ei Il' osztál1ba keriiLt'
A köZséget 9 tagú képüselótestiilet éS a polg1mEstcl iÉn)ítia.AZ
önkormán)'zal tervei köZdtt szerepel többek [óZdll aZ ildlálóZal
porlnenteSítéSénc[ lol)'tataSa.

a szenn)ViZ el!eZetésénekrlegoldása.

a

ja!itása. kerékparut épitéSe.inteZmén}ek l'cilesztéSe' a
rászorulók szociális problémáinak megoldásához a leltételek
kóZbiztonSag

n]egteremtése. a

civil szenezetek tiin']ogatasa rrcgfelelö kapcsolattutas a

cigán1' kisebbseggel. vé lerlén1 csere a lakossággal.

AZ önkorlnán)zat ig1ekszik a realilás

hatarozott fe.jlódest biáositania

faltnak'

taIaján állva foltarlatos.
Bl\1l\4

1999. I'UBRI.lAR

'

'''

'''.

' Á

hosszúra n\úlr öszi szezott

S PORT xp:;:'i;!befejezni
;r:l'."1;1,!;i
,iji..l::l1".:.:.: ,l ,.- csak m
ne

tudta

iq

vezetésnéllefújta a találkoZót' Ismétlés l999' febr' 2]' l3@.
KiSzolnbor' ád kapuk mögött' Igy a hivataloS ószi tabella:

t6

t7 tn
11 9
t1 9
jó 9
t1 9
t6 1
11 7
177
11 I
t1 6
t7 5
17 .t
17 l
)1 2
t72
ló

]"l'ápó

4' BoÍdánv

j

sándorlhlva

ó szóreg

7 Szertesi FC
8' Kis7(rlllboÍ

9 Klslelek

l0

Móraváros
]'isza_Úi
l2 Zákányszók
l

l

l]
l.l
l5
l6
l7
l8

I 150,17 39
,l 248-20 37
3 138 t7 3i
ó 240_28 ]]
1 139-23 I
3 13'l-2r 30
2 b32,21 29
6 345-27 )7
5 530_2ó 26
1 631-26 25
2 829-34 23
1 721-34 22
4 817-29 19
4 9:] l_4] ló
l 1]2] 1ó l0
i 1220-47 9
2 13 r-3-51 8
2 lill-s3
5

t2

17 ll

lvlá11é|}

S7cg.r VSI:

Minszcnt
Cyálarél
Szenles
Mórahalonr

SáIrdolIalva

Szegcdi VSE
5 MóÍaváfus

6 Szőrcg

7 Kistelek
8 Mártélv
9 Algyij

l0
ll
ll
li

t7
11

I]
11

t1
t1

l1

tl
tl 4l
t2
32
II
51
33
9
52

17

lápé

t1

BL)rdány

17

lisza

t7
t7
t7
t1

Lrl

Iloszke
l.1 Móraha1onl

l5 lákányszék

l6 Kiszonbor
I7 Szcnlcsi K
l8' Gyálarét

.l
2

11

)

11

2

t1

I

legszebb vidéke.
Tervezett rjttvonal és napi programok;
..lttgtts1Íus 4- 03 órl indulás Röszkéről' Röszke - Szeged Nagylak - Arad - Világos _ Radna - Déva - S€b€s Nagyszebetr - Segesvár - Székelyudvarhely _ Csíkszereda -

21-45 19
28-4'l 18
19-35 18
tt-52 llt
28-5t t8
28-52 l i
2545 I1
24-64 l0
17-68 7
)1-7) 4

'fartaIékcsapatunk is megfelelóen szer'epeIt' igaz ismét volt egy
nlérkőZés' ahol nem tudtak kiáIIrri, ennek ellenére stabil középcsapattá vá Ltak' a ló'os mezőnyben a 8 ' helyen zÁrták aZ ószt'

I

l)orczsma SK

2 C'scngelc KSE

3
4

^sotthalom
ÖpuszlaszeÍ

ó
7

t]]lés SK
Baktó sC
I{oszkei SK

j

8

sL

sáIdorÍnlva SC' ll

9 Algyő sK

t:l

ll

t5

t:l

l4

1.1

II:

II'

10 Rúzsa SK
CsÍlnylcleki FC ll
l2 l]éli Apró sE
I]aktó szilánk sC

t3
t5

l5
t5

ll

t4

lj

l4

I4 PLlsztanlérgesi sK
15 Domaszék sK
Ió otlomösi sF'

ti
l5

l5

li

122
ui0
92'l
8.1
824
752
551
62
ó21
.l 56
446
I'l
147
l0t2
2 Z
1Zt2

0

2

7

6

1l

5,10 38
I7 29
11-28 29
33-I7 28
29-i9 26
29-21 )6
29-19 2A
31,34 20
2i-10 )o
11-25 t7
20-30 16
23-31 13
19-38 tl
19-42 9
20!.6 8
10,38 5
5

4t

Elsó csapatunkjanuár l9-én kezdte meg a felkésZülést' Ajátékos
keret momentán változatlan. eddig senki nem távozotl. senki neln
érkezett c5apatunkhoZ.
Papdi László

I999. FEBRI]AR

es \,/epsegel. euén lordulok most Önök lele'

l999. augusztus 4-l0-e között látogatjuk meg Erdélyt és
iz ott lakókal' Erre az utazásra szeretettel meghÍvunk minden
érdekIódőt. akit érdekel a történelmi Magyarország egyik

'10-20 l0

67
67
5 10
4 ll
I 14
I t5

feled_

szeretnénk lninél több itt lakóval megosztani egy ilyen

I

i5
48
l9
l9

)7

Az7al a7 öÍótnhírrel fordulok onökhoz, hogy, az l999-es
évben is szeÍetnénk el.jutni csikszentdomokosra. ok azok akik

cg}ünIeL örömel

57-19 10
448 10
55-14 l9
83-10 l8
58-23 36
3t-16 32
48-22 I

ll

Tisztelt kírándulni szerető Röszkeíek!

együtt, illetve őket látogattuk
meg I997-ben egy sZűkebb gyerek és felnőtt csoporttal.

nrég.lobb Íblytatást.

lNlindsrcnl
Szenlcsi |('

csalÁdgondozók

hetetIen napot éS estét töltöttünk

ltlúsági csapatunk lejátszofta mind a ]7 rrrérkózését,egyrejavuló
.iátékkal. s ez meg is hozta aZ eredményt' Csapatunk a tabella
llliáról felkÚZdötte n]agát a kóZépn]ezőnybe' leméljük a tavaszi

I
]
I

Röszkc. Felszabadulás u.65. sz. alá költözött.

az elrntrlt nyáron látogatást tettek nálunk és néhány

I

l

a Tisztelt Ugyfeleket, ho€y Röszke Község KépviselóÍestületéneL GYERMEKJoLETt sZoLGALTATASA

mirrden

nlérkőzését,ugyanis a dec' 6-án lejátszandó Kiszombor Röszke
mérkózés a félidőben véget éfi, rnivel rneglrógolyóáák a sZüt]c(re
levonuló játékvezetőt, s erre megséftódve' l:0-ás zombori

lRilszke
2 A|gyö

Ertesítjük

Csíkszentdornokos útvonalon. Két hosszabb megállást
terYezünk (világosnál reggeli és átmozgatás az 1849-es
í'egyverletételhelyszínén; Dévánál a Kőműyes Kelemen-i

vár megtekintése)
.7llgllszlus 5. '4 madarasi Hargitához kirándulás és emlék
kereszl á|lítás a hegy tetején.
.luguszlus ó. Kirártdulás a Gyilkos - tóhoz és a Békás _
:zorosban séta. A helyszínt két útvonalon köZelítjük meg' A
.jsoport egyik fele aUtóbusszal, a másik fele gyalogosan
erkezik meg a fent em|ített nevezetességekhez. (A
köZlekedési módot mindenki szabadon vá|asztja meg.)
.1tt8uszlrls 7. AutóbusZos kirándulás Brassóba, szenl-Anna
' tóhoZ, Tusnádlürdőr€.

AllgrrszÍtrs 8. Részvétela csíkszentdomokosi búcsú
.Zen(miséjén és a búcsúegyéb lálvánJosságain.

Állguszlus 9. Látogatást teszünk a Csángó magyaroknál

a

Gyimesben.
'{rlguszlus I0. Hazautazás a következő útvonalon:

- csíliszereda - Székelyudvarhely Korond - szováta - MarosYásárhely - Torda - Sebes _
Vajdahunyadvár _ Radna - Arad - Nagylak _ Szeged csíkszentdomokos
li.aiszke.

A hazalélévezető úton három hosszabb megáIlást
:ervezünk (Korondon vásárIási lehetőséget biztosítunk;
szováta sóbarlangi látogatás; Vajdahunyadvár
rnegteLint( )e).

A ler\._'en livolsdg amit

megtes./ünk ezen

.úrán: 200(] km.
A várhaLó kciltségek: utazási

Ezeket

a

rnegpróbál.jirl<

a het napos

díj l0 000 Fífó
dij ] 500 Ft/fö.

biztosítási

költségeket pályáZati úton nyert pénzzel,
De erre biZtos garancia nincs'

csökkenteni'

Viszont aZ ;:lőzó években mindkétszer sikeresen vettünk rész
uzokon a p",lyáZatokon ahol ezeket az utakat támogatjákSzállás js étkezésiköltségek nincsenek, mert családoknál

i.sz aZ ell,clyezés. EZért 2000-ben száIló vendégekkel kell
számolni azoknak akik részt vesznek ezen a kiránduláson.
Jelentkezés a plébánián és az iskolában, a 213-260 ill. a
)'7 3 -420-as |clefonszámokon vagy személyesen.
Kaftal .J.\zsef

VIocskó Mihálv

FAI,I]S1 SI]TTOGO

7-

Nagybani piacra zárt kocsiszekrényű
tehergépkocsival szezonális
zöldségszá|lÍtást váIlalok. Érdeklődni a
06-20/g-360-808-as telefonszámon lehet

iuÁnBeii
Ejjel-nappal várjuk tisztelt röszkei vásárlóinkat

A

az E5-ös főút rnellet!
Gázcsere

!

Eladó két rekamié. Érdeklődni:
Röszke, Rákóczi u. 18' sz. alatt lehet

FOTOK

A Csiszár Autósiskola (444-970)
személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotorvezetői tanfolyamot jndít a röszkei műve|ődési
házban 1999. 02' 22-én 17 órakor.

ELoHÍVÁSA
továbbIa is

a rnűvelődési házban

Rószke Iv- kórzetében 430 őI-es p ortá n
felújított' ősszkomfortos, rendezett tanya eladó"
trányár;2,1míIlíó Ft-

Érd.: o6-3o19-43o-o67, eqész nap'

i Komondor kölyki;k

vírágpíacon az 1. sor elején asztal kíadó
hosszú távÍa. Í el.: 06-20 ls - 5 42- 644

oltva,

iféregtel€nífvc' törzskönyvvel ela_
dók, esctlcg mczőgazdasági mű]szaki cikkrc vag1' haszon-állatra
Icserélhetők. Iránvár: 25'000 Ft.
Erd.: Röszkc, IV. körzet 419.'
tcl.: 06-20i9-715-969

RészIetfizetés!
Diákoknak kedvezményl
Je|entkezés a műv' házban a fenti ldőpontban.
Az előadásokat a műv. házban tartjuk.
SzeretetteI vá rjuk jelentkezésüket!

Kedves Kismamák!
Örönrnrel tudatiuk, hogy BABA-MAMA KLUB indult íebruár 2-án.
Minden kisgyermekes, várandós anyukát szeretettel látunk gyermekeikkel
egyÜtt.

CéIunk: tapasztalatok átadása, ismeretek bővitése,
,,baba - barátságok" kiaIakítása.
LegközeIebbi összejövetel

február 1ó-án 15 órakor a művelődési ház kistermében lesz.

PREMIER ELELMISZER
ÚrNytrva TARTÁS

A találkozók időpontja

szeretetteI várunk mindenkitl

Czirokné Magyar Gizella, Csiszárné KÓnya Tünde

február 1-től
hétfő - péntek: 600-1800!
. ^00
szomDal: 6,00-tl
,
.
vasarnap: o-00-t .00
I
Délutánonként is
friss mclcg kenyér várja
vásárlóinka1.
1000 Ft feletti vásárláskor apró
édességgelkedveskedünk.

nrindig a TanácsadÓban IesZ kifüggesztve.

védőnők

A Röszkei Kossuth Mg
Szijve!kezel értesítia lakosságot. hogy a Központi iro_
daház ebédlójében nindert
lréten pén1ekerr reggel 6
órától 8 óráig Íiiss ternlelői
tc-jet ánrsít.

Á Íej tira' 8()'- Ftiliter

FALUsl sUTToGÓ
llöszke Kaizség

Kópvisclő-tcstülctének lapja

Eng' szátn: B/PHF/888/csi 92
Megjele nJk: l200 példányban
Szer'k':67_56 Röszkc
Felszabadulás u' 84.
'I'e

l': ó2']73-2'14

Fax: 62,/27i-597
felclös kiado Mag) ali l a5,,lo
Szerkesztcj: llolnyákné oÍlik Ilona
Tördelő szerkesZtő: Tóth Judi1
Munkatársak:
Borbásné Márk j Mána. Órdóg 'I'iboI.
'fLlrllcZ JóZSef

**,t

COLD PRESS NYOMDA
Szeged. Boldogasszon), sgt. 53-55.
Tel.: 62,t3 I l- l I I

Felelős Ve7ető: lllés M ihálv

8. FALTJSI SUTT

1999. FEBRU

