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szke Község Képviselő-testiiletének Lapja

A napilapok, folyóiratok év végén.év elején fali-

Röszke Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
a település lakosságát 1999. január 28-án 17 órára
a roszkei művelődési hiázban tartarrdó

Ezeket nézegetve kipattant az isteni szikra és tüstént elhatároztuk. hogy mi is meglepjük a FALUS]
SUTToGo kedves olvasóit egy hasonló. ajtóra.

Napirend:

Beszámoló

az

évi tevékeny_

önkormányzat l998.

Előadó: Magyari László polgármester

3.

az 1999. évi költségvetési rendelet
előkészítésérőI,az 1999' évi fejlesztési elképzelésekől.
Előadó: Magyari László polgármester
Tájékoáató

Tájékoztató a köZüZemi díjak 1999. évi alakulásríLról
(v íz, szennyv íz,szemétszállítás).
Előadó: Magyari László polgármester

4.

Tájékoaató a szennyvízcsatorna-hálőzat II. ütemének

a II./B üzem

építéséről,valanrint
előkészítésérő1.

Kiss István

Előadó:

építésének

TérségiVízmű-üzemeltetési

Intézmény igazgatőja
5.

-

naptánal ajándékozzÁk meg hűséges olvasóikat'

falra ken}rető, ragasztható, szegeáető' kitűZhetó

ségéről.
2.

KEDvEs oLvAsÓINK

MEGHI vo

-

közmeghallgatásra.

L

szám

emlékeZtetóvel.
lgen ám, de hog1'is logjunk hozzá?
Rögvest öSszegrljtöttiik az öSSZes lollelhető falinaptárt é5 összehasonlitottuk azokat. AZtán összenéZtünk és megállapitottuk: mi nem egészen iIyet
akarunk' Jöttek, röpködtek aZ ötletek: a nemzeti
ünnepek mellett szerepeL.jen a mórai vásárI Legye-

nek benne a hely'i szokások. egyháZi ünnepek.

a

helyi köZéIet legfontosabb rendezvényejnek idő-

pontjai még azon az áron is. ha aZ adott idópontban
hel1' hiányában nem sZerepelhetnek a szokásos
névnapok' Sok-sok munkával. egyeZtetéssel (a tel_
.jesség igéni'e nélkül) elkészüli tudomásunk sZerint az ezidáig egyedülálIó naptál' Naptár. ani
igazán csak Röszkén hasZnálható. mefi túln}omórészt ineni esenlényeket |ögzit. EZérl háI ez a
naptár igazándiból falinaptár. és lalunaptár is eg,"-_

ben. szeretettel nyújtiuk most át Önöknek munkánk eredrnényét abban a renényben. hogl a lehe-

tő Iegtöbben részesei lehetnek' részesei lehetünk

Eg; ebek.

azoknak az eseményekneki rendezvényeknek. arnel-vek naptárunkban szetepelnek'

L]ON, JUDIT. TUJA

l

Az

elmúk
i&tsrak

Iegfontosabb

eseménye a lnár Égóta várt Rövkei RendóK'Is
ünnepél)es avati1sa volt. A röszkei önkormányzat

7.5 rnillió forintos beruhááúbó]
pál) áZaton nyeIt. a lennmaradó 3.5

öneloként szerqrlt

a

kölsegvetesben.

4

milliót

rnillió forint

A Szegedi

Rendotiapidn1saghoz tallozo ors létesítese srp

peldáia

az

összefogáSnak. nevezetesen a
C'orrgrad Megxei Rendtir1ö-lopitan) sag es a.z

1999.

JANUAR

köZ's munkijának eredmén)'e'
berendezesere, felszerelésere a
íbkapitanyág is mintegl ma.fél millio iorinrot

önkormányzat

Az őrs
áIdozíJll''

Az őrs 8 fii szerrrell

áJlonráru1al

műkc1,dik Papp István rendór őmagl, rnegbízon

őn-parancsnok Szabó Jóaef rendörávlós.
kőrzeti megbizott Rös*e, NérneÍi Gábor rcndőr

fitozsónnester, köÍzeti megbízott Röszke. Dóda
lmre törzsászlóS, Szeged-Szentmihály kclzeti
megbíZott, l-aczi János rendor 1'otdr^ónnester'
jáórvez€tó, Horyátlr Zollan rcndór törzsórmester'

ján'r' Tóth Attila rendonlrmester, iárt'r, Csikós

Géza rendóKjnnes1er' jáór' Rószke

és

Mihál}1elek kül- és belterijletén ig), nvolcan
ügtelnek rnajd a körzetben élők nyr.rgalmá4

biaonúgára Bejelentést

a 273-234-eS telefonon.

vagl szenlélyesen tehehek aZ őrsön' rcndkívül
Sürgós esetben a helyi rendőrciknél hármikor'
RenÉnyeink szerint a tlegerósítetÍ n:ndőIi jelenlét eg1're [evesebb bgjelentést é5 intéZkedést
eredményez.

Munkajukhoz kita*ist. sok sikeÍ kh'án

Szed€szőSege|

a Suttogó

BMM

FALUSI SUTTOGO

1.

Ismét falugazdászok a falujegyzők helyett.
A

Földllrtivelésügyi- és Vidékfejlesáési

l999. januát' l-i
*egt/etrezle és
\'onta a íalugazdász

]\1inisZtérium (FVlvl)
''
ltmetelte.l

'r.ll1lilüg\'elete alá

há]oZa1ot' ]r,7zel öSszefüggésben

lád

lneg}ében január

csong-

4-tól 3l

fő

1i]lugazdász vette át hivatalát'

A liorábbi gazdajegyzői

célkiíizéseitszolgálja, rnódositásai egyben már most aZ EU-hoz alkalmazott

Ió tekintet nélkljl regisZtráltalni

mellékleteivel e8yütt

datuk lesz ezután a termelók állami! lZ[. 'á'i lilddaldinak 'egtte.t' ellátl'a. a

ldkon}'\'es nö\'én\ YédeLmi. biotermcsZLési és termeléSi. Stb'
Fontos' é5 nlegralósítandó i'eladat lesz
ezulán. hog)'a telmelők igény'be vegyék a
nel jeg),zékbe \'ct| sZakta|ácSadók sZolgál
lltáSait' minlaeazdaságokat alakítsanak és
ll JJL(ll;l l\el J mal l] uködok(l' Üg)re i]]
l'ább rnegismcrjék a Íildolgozó- és csomagolóiiZcmeket. és önmagLrk is itiakat
alakitsanak.
A lelsorolást rrlég sZámos !émában Íbli'lanii lelleÜre. - azonban ajÖvot tekintve aZ
a cél. hogy ezekről és a nlég nell] en']litett

l(érdésekről, agrárpolitikai feIadatokró]

nrinél tÖbb telmelő tájékozódhasson hel1'L)cn is a különítle gazdafórunokon. előa-

dásokon.

a

hel)'i önkormán}'Zati

ÚÚsá-

gokból. ragi éppen a hel}i kábcl-TV adásaibril is' De ti]tétlenti1 mcg Lell említeni.
hog) a ltlsololtakon túl. meghatározó

1el<rtt'..cr;cl fo3 L,rrrti .l lÍllll(]iik Üss/e
ibg1isa aZonos célok érdekében(gépesités.
1elnlelas. 1áloláS, feIdolgozás. ónélesitéS)'
Fölcg a kis gazdaságok egyéni boldogu1ásainak. Íenn m aradásainak biZtosítéka
kizárólag az eg]'éni akaraton alapuló
tisszclbgásban lesz ténntartlrató'

A7 enllitcltekheZ kapcsolódó résZletekI]eZ
a Kot'trrán1 és az F'VN'l kidolgozta a támo!'alási tiltéte]eket- lllcl\ sZeIkeZetében

2. FALUSI SUT'I'OG

a

éS

SZerkeZelüket. stb.

-

-

határ-

ideje ]999-ben: n']árciUs ] ] '!

'jmngatá.b rn Ni/drolo] f._k a/ lel/e-

sülhel. aki rendelkezik lcgalálrb

]ha

lij1dtel|ilettel. vagy bérli aZ, éS határidiin
belL] l regisztrá1tatla magát'
A támogatás lol!'óSitása ezután egyszerubbd rálrk. -rz eddigi itmerelek s/erinl

a

kifizetés automatikuSan kizárólag

eppe_

\egelelill. rjnt roll lamarat -azdriegr/o. - me:kö5/öndn] eddigi. rsen rragr','"_
kol'mán1uatok. hel1i kepviselok e. ma.
ga,,da'ági \é/eIök közvetlen.e!ttseIeit i:'
Munkámat és elisn']ertségemet' - meg kell
itt vallanom' mindannyian nag1'ban elősegítették'

Pályázatom ismételt elbírálása 5orán''

mind a megyei hivatalnál. mind pedig a
nrinisztériurlnál ezen eli5meltségnek más
pályázókkal szemben' csak az ész'evehetó
clónyeit élvezheíeln. - ninek során a há-

lon']

telepü

lés ismételt 1'alugazdásza

Meg ke|| kös/önnölll

odaadó

és kitartó

ul'ain^ mo.r

a

de a kisterme]ők nagyobb rnértékűelőn)'iket fognak élvezni. pl' a 20 ha alatti
terme lőI( nagyobb óSszeghez jutl]atl]ak
l,a-kenl. rnint a 20 hd-l nlethalddok.
- Ú1 elenr azonban az eddigiekkel szemben. hogy a kapott összegek Íelhasználásával szánlák alapján e] kell tudni
szánolni. ennél íogva az eddigieknél
g;akr-'r rbb c'./igorubb ellcnor./esre i.
számítani kell'

AZ óSteme]ői igazolválryokkal krlpcsolatban csak anny'it. hog}' azt ezek ulán nem
az Agrárkamarától kell kérni, vag}'neghoSszabbíttatni. mivcl aZt is át..,ette a
|'öldműveléstigyi I_Iivatal' igy e ténlákban

lakhel1' szerint

illeté}'es
lalugaZdáSZt kell rrregkelesni' Ha ezonban.
- netan holrl c'et miatt azt r alalr r ir.z
r'isszaszolgáltltást az
akarja adni.

a

lr

lettem.

telmelőhöZ. köZvetlenül jutna el'
A támogatáS ugyan szektortó] független.

az állandó

\

'd'/önöm

falUgazdáSZtól

E regisztráció

lm']ld]\|J '

nlú ügyfeleim megtisZteIő bizalmát.
d hei\'ön
ltt' - _1'lránosan

állaIá.lomán1L,k ö55/eTitelet es db rzamát, a fogla]koáatoft n]ul]kaerőt' vetés-

tcrnielők évenkénti nyilvántanáslra vétele
1regisztI-álása). az ősternlelői igazol'

Zaj

s"e|
fordítva.

kell kérni- A rcgisztrálást szolgáló iratok
tartalmazzák a tárgyé\'i termelési adatokat' p1, elmúlt é\'i (vag) tervezett évi)
árbevéteIüket. haszná]t földterületeiket.

VeléStigyi Hivatalok lenek' Legfóbb fela-

slb')'
\ '. . r' 'l-k lrdlelo t\ rtri\ dl.r ' a'" er
dekében l árhatóak Iesznek hcl1i kiilönÍéJe
tln1bL1amok inditáSai. - eziiStkajásZos -.

akár

séges magukat' A
leadják az azonosítási törzslapjukat aZ
illetékes lalugazdásznak- A tőrzslapot a

Az ú.ionnan hivatalba lépő lalugazdászoL munkaadói a meg)ei Földmíi-

ll) eZel \ édelem.

E setleges akadálYoZtatáS esetén pl' a röszkeicl' iit]óhetnek

SZük-

tertnelők kitöltik

taival j arrLrár' 4-tő l rnár nerr'r foglalkoznak'

nlinőségiavítás ilányába ösaönözzék (bioLer'mekek elóállÍtása. növényvédclem, tápanr lggazdálkorlás. tej- és hústermclós. gaLronatcln]esZtés. zijlC]ség1eln']e5Zté5. kör-

kedjenek neg|elenni'

elvekben is közeledést jelent'
A lnódosÍtáS legÍóbb vonásai:
- A termelőknek 1999' é\4óI. szektorra va'

\]ag) ar Agrárkamarál'ioz tartozott. l998.
'((elllb-l' jl-j lratall5al rnegszűnt. ig1 a
la]tlgazdásZok a tcr'nrelók kanrarai felada-

linn1irl kapcsoll1os t]g\intézésck. a
:. lelr' . r " r r1... 'l e r'-.r '.' '. ica
..,1 r,.r e .r l.l rdi,,rl.r ... ellrr"r/c ( is
Szaktnai szenlpontbó l lén)eges \áltozáS
l.-/. llLr-\ I terlncl.. OL-/enl rOttzatril a

zakban' E célból már most ]elzem. hog'v_ a
hel} i n)iIvános5ágra hozatali eszköZöket
é. lorlnákll igen1be foe"n ret ni' Két'er'
hogy a meghirdetések alapján a fórumoko_ minel na!\ ob|' let'/álnb.r s7i\ es_

.

lényegesen eltér a korábbiaktól' Elveiben
azonban most is Kormány agrárpolitikai

hálózat, mely a

r

.

r

eredetileg kiállító szervnek kell leadni'
Más szóval. - 1998' december 20-ig ki
állÍto1t igaZolVán!'okat szemé l) csen aZ
/\trarldmard Ja) lel.Tol;alal;lldl. C\o r!'
ríd meg1'ében Szegcden. (Kossuth l,' sgt.
I7' sZám alatt). a nreg1'eházál'al szenlbenA kt]lönféle táfiogatáSokról. pál1'ázatok-

lriieleze-eLI'öl. jöredeki ado r i.z
szatérítéslól,stb' rendeleti' jogszabályi

üg,"-felek

o]i'

kÚlle\

\Ult lnL'_\al;l\|lL'm
is. akiÍől

llrunkáiát

dll_l' e' .ki'

on SZi\,iikbe

nag}

az

Zártak'

Kerekes Mónika'
Nag-v Ernő

1alugazdász

,,Kererztet a fi)ldön mindeglik ember kap,
Az egík kisebbet, a nlásik 4aglobbat,
yan ki kÓn
hardja, négneveÍ i'iS lud,

rén

Míg a masik zokog, és lehajtottfő,el
Viszi a kres:tjét krisztusi erőveJ'
Yan ctki lehajol. s

':epit tá,sainak

a

!J!!i

agóé mellett

a kcr.':tet

'

Há]ás szívvel mondunk köszÖ]]etet
mindazoknak, akik anyagi és pénzbeli
segítségükkel igyekeztek Kalácsonykor
örölnel .ZeIe1ni a 3yel'meLeLnek. e91

picikét en}'híteni a

nagycsaládosok

gondjain. es mo-s111 q-xl1r rnJganlos
öreg etnberek arcára.

Nagylelkrli' - adon']ányaikat ezúton
köszöll'jiik meg aZ Euro-chicken Kftnek, ZEBRA Mark€tnek, MoltechSzegcd Kft-nek, Bestfoods Magyar-

ország Rt-nek, N. N. compania Btnek, Polinrer RösZk€

Kft-nel(, Horváth

cé_zának (ToTÓ-Lottó

üzlct), Laczi

a Kalias Bt-nek' Tóth
Klárának (Krajcáros cse mege),

zoltán-Dak,

rÚl'

csonka lmrének,

forma még a mai napig. mikor e sorokat
írom (ian' 6.) ncm jelent meg. AZok meglelenéSe után a Lörzclem nindháron telepliléSén azonnal gazdalórurn öSSZehivását
kezrJenrényezem a helyi rnűvelódési há-

Mindannyiuknak sikeres, békésújesz-

a

coloris Kft-nek.

tendőt kíván kösZönettel:

Röszkei Karitász SZefvezet

1999. JANU

MocÚrulr,q'

rpN{pI-oN.{

Rengeleg felkínálkozás. bátorítás

!

Csupán a 39 méterig Í'elnyúIó kereszt
A loron1 csucsán

eS

igéret hangzott el. De Rószkén az
ÍcÉR-ereKeEN HINNI LEHETETT. A
KÍNÁLKoZÁSoKRA sZÁMÍTANl
TUDoTT AZ EMBER' A sEcÍTENl

\.]r meg tnegeroJildsre'

AKARÁS NEM ÜRES SZÓ VoLT'

tönkretesZ mindent.

hogy nregint volt mit intéZni'
hogy körülvetlek és sohasem
hagytak magamra. Jó voIt tapasztalni'
hogy a temp]omtető ügye oly Sok embeÍl

lévő Zálógömb tönkrement, pedig eZ
r edi a gerendákat d beá7áStol é5 d
korhadástói. Ehhez van rógzitye a 4
n]éteres fém kereszt' Ha lezuhan,

Kl KtNÉKTAR lo,/lK KÓSlÖNETTEL AZÉRT AZ ÖsszMUNxÁÉRT' amellyel ekkora

vá]lalkozásba
fudtunk kezdeni éS azt n']eg is valósíthattuk? Minden hozzá ét1ő ember tudta.
hogy milliós munkába vágunk. Akik eml(keZtek aZ elmült hu.z ev kiadasaira.
arniket a lalu nepe a tetnplotn szépítésére
áldozott, sejtették. hogy ez a méretében
is óriási munka egymagában is fö]emésá
annyi pénzt, mint amerrnyibe az eddigiek
kerültek' Es mégsem ál1t félre senki sem'

Mint plébános csak ügyintéZő voltam'
Köszönöm'
KösZönöm,

érdekelt

és tblyamatosan' meg

nem

Í'eledkezve róla adták Iá pénzüket'
AZ eges7 köZ5eg ne\ eb."n kelI kd57ö-

az ONKORMANY-

netet mondanom

7ATNAK és a KNoRR VÁLLALAT-

NAK

a

)oks/azczer

[orirt
hozzájárulását' kamatmenteS kölcsönét'
amive l hozzásegítettek. hog1 adós.a3
nélkül fejezhessük be ezt a nagy rnunkát'

A Vállalkozó: MLINARIC ANTON
és nunkatársai külőn elismeréSt
érdemeInek. hogy 1'egyelmezett magatartáSukkal. pontos munkakeZdéSiikke]'

lelkiiSmeretes szakértelmijkkel' Ílnom.

udr ari.rs vIstlkedésükkcl nemcsak 5Zep

r-tIE

jó emléket
után' Az INDA

munkát végeztek, hanem

hagytak maguk

ikai Vállrlkozas

emberei
hajneresztő testhelyzetben festették be a
tetnp lom torn1át draga. szuper-tnino'e;l,
A lp

intechn

festékkel' hogy szinben

is

harmonikus

l+-

Ilogy ezek után KINEK ]'ARToZUNK KosZÖNETTEL? Mindenkine k'

I

murrkával ugyanezt a céget biztuk meg'

KERESZTELTEK;
PintéI Máté

Pint# Zsolt és
Landauer Évakisfia
l998. április 2.
Varga Sándor
Varga Sándor és
Erdódi Anikó kisfia
l998. július l0.

HALOTTAK:
Szulcsán Mária 76 éves
+BöÍcsÓk lmre özvegy€
+ 1998. december L
sánta vince 81 éves

+Füle Ilona óZvegye

+1998. december 13.

Dobó Amália 94 éves
+Horváth Ferenc öZvegye
+ 1998. december 15.

képet adjon a felújitott tempIom'

akinek rcr)ze van ebben a hanttoniku' e.
áldozatkész munkában.

A

toron)' csúcsán

végzendő

Mlinaric Anton Ur elvál]alta

nrunkákat

a

férn

és a 40 méterig íeln)'úló

munkadaru megszerzését' Ennck órabére
kb' 12000 Ft' A tllLrnkára tavasszal kerül
sor.

Elóre kiisZönöm

az elrhez

1998-ban:
29 keresztelés,
34 elsőáldozás,
43 temetés,

408 beteglátogatás tijft ént;
195 diák járt hitoktatásra.
Egyijtt van az Énekkar, a Goretti Kör,
a fiatalok Cecília Egytittese éS
a csütörtÓki ImádkoZó-EngesZtelo
KöZösség.

nyújtott

további segit5éget'

Boldog Uj Evvel jutalmazza
mindnyá'jukat a ió Isten

FALUSI SUTT

A szÁz{olDÁs PÁ6oNy HÍREI ..'
xÖszoNró

Ez Új Évreggelén rnirrden jót

kívánok'

Alrová csak néztek, riyíljarrak virágok.
Még a hó felett is virág nyíladozzon,
Dalosmadár zeng1en minden l'ózsabokron.
lcr.:1ett szep. leg5en jó tttinden ez Új Évben.
Szálljon áldás mindnyáj unk fejére'

'népköltéS

Ezen gondolatokkal köSzönt MINDENKIT

9L.-Í.1L,L'

az óvoda apraja és nagyja.

A gyerneki lllagatanáSrrl inták következó kategóriá.ja:

]V1arék Veronika.

,'AZ ÉRZÉKENY,VISSZAHÚZÓnÓ
NINcs GoND vELE?
Sokak szemében ő az ideális,,rrevelési alany"' Minden
igyekszik szót fogadni, minkörtilmény köZött
',elVen''.
dent úgy csinálni, ahogy elváqák tóle' Mindezért cserébe
I]en] követcl

törődést, sőt sokszot'nteg is retten, ha hirtelen

Íé]é1brdul a figyelem, még ha dicséret formá1ában is!

Csak a figyelmes szemlélő vesz észre riasztó.jeleket: a
g1'erek tövig rágott körmét' sebeSIe SZopott Lrjját, csomósra
podöIgetett haját' Arra pedig tényleg ritkán kerti1 sor, hogy
valaki megíogja a kezét, s döbbenten vegye észre: a pici
tenyér lucskos az izgalomtóll
1tlnen már csak a gondolatnak kell megszületnie, liogy

rájöjjürlk: ez a pici Iény szorong. befelé tbrdul, jósága nem
jóság, hanern passzivitás! Szorongása pedig önagressziót
sebes u1ja' stb.

1brdLrlat!): körcimrágása,

Az erős érzelnlek éppen felfokozott belső érzelrni
élete miatt Íbkozott hatássa] vanrrak rá| Attó] is
r'isszariad' ha jelenlétébennrás gyerekre szólttnk hangosabban' (sokszor rá nagyobb hatással van, nlinl akihez
szóÍtunk|)' c1e rncgretten a kicsattanó örörrrtóI is,
ttritl,lkcttÚt'c lokouonatt reagaI. Úgv keIl telrjt szántara
érzelrni támaszt rryújtarrr-rrrk, hogy kerüljük a túlZottan
érzelmes, túl heves érze]rneket keltő nlegnyilvánulásokat.
Ezekkel a gyerekekkel az érzelmeken keresztül lehet

t-elejtstik el. hogy
tú1ságosan is rcagálnak az érzeJnekre, ezért inkább annak

kapcsolatot tartani,

de soha ne

Íitlonlabb negnyilvánulásait keressiik! (Egy bizlató
tt'losoIy, megnvLtgtató

-

I]eÍn tÍtI heves

összebú.jás, mcglritt sugdolrizás')

-

ci1elés, csendes

ilyen embcr igen értékes a rnaga érzékenységével,és végül
is a légynek setn át't _ rninek kell mindenkit
lnegváltoztatn i?

Lehet, hogy' a légynek nenr. de önnagának ártl]at:
nlagányos, érzékeny'sér1ődékeny ember lehet belőle,

-

s ncm csak

önnaga lcsz boldogtalan. hanem egész köIIlyezetére
ll)'o]naSZtó hatással lehet!

Telrát: rle nyLrgodjunk bele, vegyük észre szenvedését,
ötrtlarcangoI ó nlagárlyát

FAI-I]SI

I

cyoREr

CsÁK HossZÚ TÁvÚ KEZELÉsRE vAN LEHETÓsÉG!

Feladaturrk elsősorban aZ, hogy biÍonságot teremtsünk
a gyerek kör'ül. Segítsük, hogy minél jobban megismer.je a

s aztán ne változtatgassuk
azÍ, amit megismert' negszefetett'

világot, köInyezetét'
feleslegesen

megszokott' Vezessük rá arra, l'rogy a világ kiszámítható'
a bajok részben elkertilhetók' részben elviselhetők. Az
elore látható változásokr'a készítsük fel, szoktassuk rá'

hogy kérdezzen, hogy félelmeiról beszámoljon. Sose
szégyenítsiikmeg se azza1' hogy kinevetjük. se azzal,
hogy lebecsÍilj iik félelrlét!

Azzal' hogy komolyan vesszük, növel'jLik örrbizalrlát'
saját értékénektudatát S ezzel rőgtön csökkennek is
fé|ellnei! Se sikereire, se kudarcaira ne reagáljutrk erős
érzelmi válaszokkal! A kLrdarc esetéll legyen egy bíZtató
gesztrLsunk: majd legközelebb

sikerülI

Az eredmény't pedig elisnreró pillantással is elég
nyugtáZni erősítsük belső örÓnÉt, ó állt lrel}t'
elsősorban ó legyen elégedett önmagávalI

érze]Ini támogatás bíztató legyen. de a bíztatás
rnindig elvárást is .jelentsen: azt az előlegezen bizalrnat
tanalrnazza. Irog; a g;erek kepes In<gtcntt. ./1. alllil
várnak tóle' s hogy enrrek a bizalonlnak tneg is tud felelni!
Ne vár.junk azonnal, szetlbetűnő változást| Minden
gyerekre igaz. de az ilyerrre fokozottan az, hogy időre var'r

Az

szüksége. mig a legkisebb váItozást is kipréseli magábólI
Szóban - nagyon sokáig _.ritkán kelljen megnyilvátrulnia a tijbbiek elóttI Egyediil rnegszólalni nagyobb

társaságban ez még a felnőttek nagy részénekis
Hát még kiállni. s
fennhangon elnrondani pl. egy versetl Lángvörös lesz'
szoknyája_nadrágja szélétrorlgyosla gyűri-tépi' teste
gÓrcsbe ránclul az erőlkcidéstől _ mégis csak suttogrli
próbatéte1, nernhogy gyerekiinknekI

Sokszor találkozotn azzal a néZettel, hogy hagyjuk, az

esetlcg melev, passzív, tcljesen visszahűzódó

RÖszke l998'

képes

I

Ne kényszerítsük yerl negalázó

helyl:etba| Lassan
azonban nlégiscsak vezesstik rá! VárjLrk ki. hogy először
kisebb társaság elótt, barátai között szivesen beszéljerl."

A gondolatok Balazsné' A: EMBER uki ót'odtis t'ínű
könyvébőI szárnaznak'

LELKIISMERET
Skandináv rejtvé_

nyünk fó soraiban
aZ l966 n}'arán

New Yorkba emigrá]t köZkedvelt szinésznő' Krencsey
Marianne szép gon_
dolatát o]vashatják'
Decemberi számunk
neg/ejtése'

Nem azér1jövünk a
világra, hogy gyű-

löljünk' vagy romboljunk. hanem azért. hogy sZeresSük
a viIágot. a terméSZetet éS en]ber-

társainkat

A g.,ernekoldal

A

nteg/bjtése'
bel]ehemes játék.

FakutyáZás.
Szeretet.

!RL','I

l]lK

A gyermekrcjtvén}'
nyertesei:
Elekes Csilla (l,ehel
u' 9.), Molnár'
ZoItán (Szeged. Sás
u' 5/A' 2' em. ó'
ajtó), szögi Diána
(Szabadság u' 2 ).

Lajos Szilvia (Fel-

szabadulás u' 27.

)

FeInőtt
megfejtőin k köZül

Bodor László
(Dózsa Gy' u' 47.)'
EIekes Krisztina
(Lehel u' 9'). Szász
I{ajnalka (Papdi
u' 2'). Dobos Sán-

tl

l__tlt
I

__

_|

Íliurr'i

l

,

r,lnrr

lUl,iÜ

domé (Szabadság
u' 2.) küldtek be
hibátIan megfejtést'

Nyereményük 500_
500 Ft-os vásárlási
utalvál]y' amelyet a
műv. háZ könyvtáfában vehetnek át.
E havi
megfejtéseiket
február S-ig várjuk
a nűvelődési

házban'

Turucz.lózsef
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F'ALUSI SUTToGó

'

A neglrittséget a szilveszter hangos Íbrgataga váltotta fel a
A flnom ételek és italok, a szinvonalas

Békés. boldog' majd élénkés esemén)rdú5 napokat éltiink
itt át aZ utóbbi hetekben.

A

gyermekkönyvnapok

mi lrázunk táján is.

Segített feledtetni. hogy bizony egy
évveI isnlijt köze lebb utottunk aZ eZredvégheZ'
AZ éi(t újra beindult a művelődési háZban' Sokan tapasz_
talhatták. hogy a tél lolyarrrán festési rnunkák miatt akadozva

e]óadásai természetesen az iflabb

műsof, aZ együttlét öröme

generációt éril]tettékdeceInber elején. ám Kilyén llka

j

nrarosvásárhelyi sZinésznő lélekernelő' csodaszép Karácstlq,'i
rcgJ je nekünk felnótteknek szólt az ürrnepck elott' Talán errő1

irzok is

nreggy

óZódhettek'

akik a kábeL_Tv

bár. de mégis kiszolgáltuk

mtisorát

honpoIgárainkat'

l-lgyeIcrnmel kiséfték' és nemcsak azok, akik élóben láthatták a

a

művelódés házba

betérő

kiin}'vtáI csak január köZepe
Í'9léleSZ képcs újból ibgadni aZ olvasókaÍ.
hiszen itt is nagy változások tofténtek'
He]yet csefé]t a íelnőtt- és gyermekr'észleg.
tnely praktikusabban szolgálja rlajd az
érintett korosztál]_ok ig.ényeit' Á kényelrrresebb, lazább elrendezés lelletőséget ad hcl1'ben olvasáSra. jegyZetelésrc is' Bízom
berrne' hogy egyre többen lesznek kiváncsiak erre a felÍiissült
he1yre. éS minél többen iratkoZnak be olVaSóink táborábaI
végezetijl kö5zönetet rnondok Csonka Imrének, Papdi
Lászlónak és Nagy l'ibornak azokért a műanyag ládákért.
melyeket a nrunkálatok idejére a rendeIkezéSelnre bocsátottak a
kötetek túlolása végelt'

lnűVésZnót. Legnagyobb a1kotóink kifilorr ulL rrrrrrc' nrellett fontos hcll .jutott u
népi énekek egyszerűbb nyelvezetének is'
Hittol. emberségtől. mag)'alságtól l]]egnelncsi]ive, Irreghatottan hal1gattuk őt'

Falutlk etnelkedett esemén1'cihez sorolhatjuk a már
hag)onl11n}'osSá vált ki]rácSonyi. templorlbéli hangverSenyt'

meg'
Nagyszcrr|ien sikcIt]lt a nrÍivószetj iskolások zsúrja, lnajd
(aZ uto]só tanítási napon a mí]lt éVben) aZ á]talános iskola 3.
osztályosainak nűsora. anlel1'et a rragycsaládosok decetnber
trlel1'ct óvó nénieinknek kijsZöl]tink

23 i karácsonyi iinncpélyénis láthattak' EZ utóbbit az önkorn1áll)'Zat éS a KaritásZ _jó szándeka és adonrányai mellctt a
.'l\_őeg-'-lct'' sZorgos tagjainak keze nrunkája sütemén}'ei

A köZségi

t.loN

Úd!'sitették nreg.

fro

igen.

jő a et a, n,a"lrlril ,,o* l,,',rr,í,,,l
Kcdves Uram!

Ha Ön méltó nódon kívárlja
' l]]egtinllepelni a március 8-i

és kellemes szól'akozáSban szeretné részesíteni
szoJgáIh:itLrtlk az Ön szárlira:

NÓNAPOI''

.sríri hatgytt' úg-v rni eg;'tippel
l9 órai k€Zdettel bált reni1eztink er,.:ll jeles iinnep tiszteletére a művelődési
'l'ovábbi inforrnáoiókkal Magyali Lászlóné (213-31 5') szoleál'
a Krajcáros CserlegÓben és a rnűve]ődési házban vásárollrat február l{ől 2'000

1999. március 6-án, szontbaton
jeg-v_eket

ErsÓ xozÖs FENYÓFA!

szen telvünk rrlegvllósult'

IlőszöÍ állít(Ítlll]k tát a íijLJrcn ii fa]u
lal'óinak' N4i. a ..I(ös7kei NcjEcYt.l]T"

a

1aciai.

akik úgy dönlaitt|ink.

hog}

.2.1,<...rrl ,,att i.tt.t. I'o") ()\lrldr (\ .
l'alunk gondjait nyakunkba vegylik. [nnck

negr'alósLrlilsa érdekében rrrint eddig is
kéthetentc találkozunk' EZt sZeletnénk
lbl).tahli a .jövőben is' szervezett
fortlában, rendszereScn ősszejövünk
annalr éldekébcn.hogy kijzségünkéÍt
tcg1,iink valanri szepet..iót' éltékeset'

El]nek elSó l]]oZZanillakénl erőnket.
láradságunkat nenl kínlÚlve bekapcsolódtunk az önkolnlán)'zal és a Karitá\7

által sZeÍvezctt NAGYCsALADoSoK
I(AI{ÁCSoNYÁNAK nregiinneplésébe'

BcsZélgetésLink során l ájÖttünk' hogy
cnlékezetünk óta koZségiinknek ncm voIt
koziis karácson1'láia' EZél't úgy .löntötttink. hogy hag1'orrráni't lerell]tLink, 1e-

l'.'lo c]eilrkh.'/ \_pe.r'

A "Üz'.'*

ki..irl1

tiitelén aZ 500 évcs ltag1'_orrrán1'okhoz

hívcrr. Í_enyőÍát állÍloltllnk' lrzt a fál saját
kcZi]nk által késZítct1(jisZekke1 ékcsí1e1tiik lel. l-]lle lázasan l<észiiltiink' N1un-

kánkat úgy hiszerl siker kolonáZta,

6. FALUSI SUTTOGO

i']i-

A

icn-v"őÍát

lelállítottuk' feldiszitetti'ik' A Nagycsaládo'ok Klr,]-.onrrtl deietnber -j át' lrrt'

NÓECYLE]'tag]ai

saját mlgunk által

ke.,uitctt'uLen'ct'rekk.l. te.'r"l lLlliil' rre:

ünnepélyesebbé e napot'

Tagjaink szorgalnras gyr|ijtij rnunkája
által kiegósZitettük az önkolInátr1'zat

biztosított IN4PORT Bálas

á1tal

ruha

választékát' ÖÍömnlel tettük nil]dczeket.
jó volt Iátni azt a sok boldog g)'crnleket,
családot. akÍkrlek öl'Ő]net sZerÚZhctli]nk.
Ezze| aZ ó karácsonyukat rerllén1'eink
szerint még boldogabbá tettük'

Bi]szkén tekintctttink

a

lrLóiral eg1.rn a lolelen

kö7ség

|ol]'1.i'l';

Íényófára' anlely egész ijlll]ep ajatt
díSzelgett, de sajnos az Ujév lr;'jnalán a
vandal

jznlus ál.1ozata lett' Vaj orl nlc'rldi g

'c"z eu tne- r91l \rnit (l-) kd/ö"Ü''
'cltehoz' azt neltatt1 lanJ"l t.,nl''.lí.,/l

Remclilk a'ölobetr <z lnJ.leppíll
Mi a NÓEGYLET tagiai - nem
adjuk fcl' AZ elénk görgetett kövekból
lesz.

lépcsőt építünk és tovább ser'érlykedlink
kis falunk javára'

:\

ll.ne lcu

Ünnepnupok, jeles nűpok
Új lo\alol

kezc1ünk ünnepnapokról:

eg)'_-

nemzeti' népi i]nnepekrol és
leles napoliról; ner czetes nér'napokról. az
h1rzi. áIlanri.

ezekhcz f|iződó népi nregfigyclésekról.

l. népSZokásokról' i\'1inden hónapban ig}eksziink szólni néhán) 1bntos.
r'ag1 ker'esbé lbntos napról. hog1 tájékobabOnákrÓ

zód.junk. ne Íe1edil:ink. L]nnepe].jünk' \ igadváltozatosabb. szebb
'jurrk' Renrélji.ik. ettól
leSZ

;LZ

életiink'

J l|]u_r e \.'IC

r

l 9\ nJpIa'

o .o'_..Onl ' ü--

núsodik iinnepe (kiskarácson1).
arlit a hatodiki \'íZkeres21 \ag} hálomnepkÖ

királ)ok tinncpe Zár Ie. Ekkol ünnepeliük

Jézus nlcgkeresz1elésót. sZenteljük nleg a
vizcl. Hetedikén l<ezdődik a 1iilsang. a
bábok. nlulatoZáSok. rnaskarások ideje.
atli az ir]én februál l 6-ig tal t'
Nevezetcs napok nlég ebben l hónapban
l'\.r. I an'.rtt cr. \ebe.l\e- -ap-a.
h.

'zr
amikol

a

Íák nrézgásodni kczdenek:
huszonkctted ike. Vincc napja. ha..csorog
a Vince. lelik a pitrce": és VégL]l Pál
tbrdulása január 25' telméslós|ó nap.
...t.r el\.rl \,/erl Pd.. rrt rtJ( lea a
készen á l]"

RT.NE
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A FÜCCET]_EN KISGAZDAPÁRT RöS*ei

A löszkci spoÍélel össze']ogIaIóját

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
TeI

(62) 273 55ó' (62) 273

_Folyamatosan

0]2

a

A sZ€rvezet munkájának rövid leírása:
Klubunk öntevékeny csoportként 1978 óta müködik' majd
l998.'ban köZhasznú egyesülctté alakult, azóta foglaIkozik a
fiatalok és a f'elnőtt ]akosok sZemléletfolnrálásáVal_ a szabadidó
hasznos eltöltésével' nyári köZÓS proglamok szervezésével.

Egyesiiletünk célja: a temészet közeli élővilág védeime'

erőforrások' technológiák kidolgozása'

rrregismer1etése' elterjesztése'

A

korszerű hulladékkeze]és

megvalósításának elősegÍtése' az ökológiai

nevelés és

ökológiai szernléletformálás. a környezetbarát életmód
jelentőségének llregismefteté5e' NemZetkőzi kapcsolatok
fenntaftáSa a témát]an'

Egyesületünk tevékenysége:
Tevékenységünk elsősorban a tanuló i1júság kölnyezeti

SzemléleténekkialakitásáIa, a lakosság figyelrnének
felkeltésére, szakmai tá'jékoztatására, valamint aZ

önkormányzatok

környezetvédelmi tevékenységénekszaknrai

segítéséreterjed ki

Programokal tzervezünk a ltel5 i Önkortrrán) ZJllal. J
Homoklráti Önl<onnányzatok Kistérségi'IerüIetl'ejlesztési
Eg),csülete teleptiléseinek. Valamint az országos
esenyősZeIvezelijnk a Magyar TermésZetVédők SZövetsége
tagjainak tanáIaival köZósen. Részt vesztink az
önkormányzatok Terü letfej lesztési programjában' arnelyek a
lakosság életköIlilményének' a te]epűlés környezetáIlapotának
jaVÍtását szolgál'ják.

Jelenlóscbb programjaink:
-H ulladékkeze Iés, ózonréteg

A korszerűbb

védelnte ploglarrrok. pI'

htllladékgyűjtésmegvalósÍtása, Sikcres
programunk tánogatója volt l997-ben a REC_UsAID
program' )997/98-ban a SoRoS AlapítYány'

_Rendszereserr megkereSSLik annak lehetőségét. hogy a

telepijlések fiataljai talá1kozhassanak egymással, véleményr
cserélhessenek a telepüIések aktuális környezeti problémái
tigyében'

-Tóbb éve sikeresen működó programjainkl ''Az én
|alum az enyétlr címmel Erdei Iskola negvalósitása' JeIeS
Napok' Viz Világnapja, I(örnyezetvédeImi Világnap' Föld

Nlpja. lakarrtá.i Világnap' Önalló l'NtRClA

PROGRAMUNK van
-l997 óSZétől készítünk egy térképet a te1epl]]ések
''\,/ep'' eS "c5ún)a'' lerÜleleirol lA tÖK keldemen1ezése
a

lapj án.)

-A környezeti nevelés elméleti éS gyakorlati islneIcteit
a régió és az ország bárIneIy

terjeszt'jük' ilJ. bemutatjuk
iskolá.jában'

1999. .IANUAR

több

éve szervezünk

tanáí

továbbképzéseket' meJyeket 1998_bao akkreditáltattunk aZ
oktatási Minisztériumban, pl' "A yíz szerepe a Földi életben és

zssaraÍ)c] hu

kömyezetbarát

-AZ optlsztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
használható oktatási segédanyagokat késZítőmunkacSopoft
vezetöj vagyunk'

l.

Fa,\.: (62) 273 556

E_mall

meg'ei

szer.lezetei

technikai okok nriatt
a februáÍi sZánrban köZöljük'

6?58 Röszke' Juhász Gyula u.

es Cvmgrad

l99' jauír 29-en ÉÍ€ken 18 ólaólamtív.lúáan
lakmrígi forumot tart
Napíerubn: ez wi agrártr1nrcgdasok es es'éb niezógzdasíggal eS
viekbjlesdesel kacsolatos fontos fudnivalók.

Kedves olvasóinkI

müvészetekben'',

programjának készitése.

"Az iskoia környezeti

nevelésj

-Egye5ülettink keretein belül mijködik Környezetvédelmi
oktatóköZpontok országos SZöVetségének tagiaként aZ''Erdei
IskoIa RegionáIis oktatóközpont''. lnelyet a KömyezetvédeImi
Mirtisztéliurn kiemelten tárrtogat.
-SZeI\'ezünk tanárok sZáInára tanulmán)'i tltakat' 1996'ban
a Fertó HanSág Nemzeti Parkba' lgg7-ben a Kiskunsági
Nemzeti Parkba, 1998-ban a "Duna kanyarba".

-szeÍvezünk tanu]ók Számára körn1,ezetvéde]nli
szaktáborokat. (]998-ban mál 2 ]. aIkalommal.)

-NemZetkóZi kapcsolatot tartunk csongrád Megye
testvénncgyéjea dániai Stolstroms megye Pedagógiai

lntéZetével, környezetvédelmi szakenbeleivel é5 a kornyezeti
nevelés a.ktivistáival' I-lat éVe szeméIyemben íolyamatosan
napj kapcso1atot ápolok a Maribói Pedagógiai lntéZet
YeZetőjével és a környezeti nevelési szakértó kollégákkal.

Kapcsolatunk eredményeként l995_ben és l997-ben öSsZeSen
45 Csongrád megyei tanár vett rész dániai tapasztalatcserén, e

közben ]99ó-ban

és l998-ban dán

magyarországi tapasZtalatcserére-

eIsősorban

a Dán

A

tanárokat hívtuk meg
kö]cSönös

programokat

Demokrácia Alapitvány' támogatta iIl'

a Csongrád Megyei Ónkor'rnányzat' A röszkei
ónkormányzat és egyesületünk pályázatokkal és szenlélyes
részben

munkáva]. Jelenieg egyes|iletÜnk Együttműködési
megállapítást iÍ alá a Maribói Pedagógiai IntéZette] aZ
elköVetkeZő

évek közös

program.iainak megvalósítására. Pl' A

Biológiai sokféleség mcgőrzésének iskola plograrnja.
konÍ-elencia szervezésében l999-ben. l]gy köZis 2 é\'e5

pfogran] "NelnZetköZi kommunikáció" témában' Klubunk
támogatásával a Röszkei Áh' tskola egy stolstlonls negyei
iSkolával köZösen vesZ rész a socrate's proglanrban
-Klubunk szorosan . egyi]ttműködik a hazai

kÓrnyezetvédó mozgalom tagaivaI' a környeZeti neveléssel és
oktatáSsal foglalkozó szervezetekke]. AIapító tagiai vagyunk a
Magyar Tern]ésZetvédők sZöVetSégéI']ek' a Terlnészet_ és

KÓrnyezetvédó Taná[ok EgyestiIetének és a Kiss Fclenc
Csongrád Mcgyei Ternrészetvédelrli EgYesületnek'
Támogatóinl( voltak a kljlönbóZő prograrlokban, pl' 19961997-1998-ban: a SoRoS Alapítvány' KKA' Pro Rcnovatrda
Cultura lJungariae Alapitvány. a REC- USA]D progranr,
Ftiggetlcn Ökológiai köZpont, ]_ermészet- és Körnvezetvédó

Tanárok EgyeSLiIete. Magyar Terrlészetvédók sZövetsége,

csEMl]

I'I]. Ökotárs A]apítván}'. Szabadidősport

a7

a Gyer'ntek Ós lÍjúsági
Alapplogranr. a Csongrád Megyei l(özgyLilés. a Dán
EgészségcsEletlnódéft A1apÍtvány,

DeIttokr".iu Alapittanr. Rötzke kÜzsel Ön(ortnrnlzot

r'

salá lildrónt clnók

I-'ALUSI St]TToGÓ 7'

ZWBRA,"j"ffiu

$onó $ogobó

9töa3

Eij e1_nappal várjuk tisztelt röszkei vásárlóinkat

az E5-ös főút rnellet!

3fi!,

Gázoserel

NIinden nap más ételeK csökkentett

árakon, csak elvitel esetén,350.-Ft / menü

FOTOK

Lakodalmak, party-k,

Et-oHÍVÁSA

egyéb rendezvónyek,
500 fő ig 2.000.-Ft-tól

továhbIa is

a lrrűvelődési ház'ban

CD irás archiválás. audio
'

lnteÍnetes v'eb lap készités'karba tlrrtás
ingr enes tá rllel.t regi57tÍá|ás

C;ázkészÍilélij aYitás,

tisztítás

SZIKILA

l

sztrÁnp

Rijszke, lV. korzet

i

06-30/9-430-067

+

FolTó Fogadó Rószke. l' ker 4' AZ Ej-ö5 írt rrrellett'
Tel / Fax': 6212'73-2'45 e-n]ail| Íbrlo(otiszanet'hu
w\\'w.tisranct.hur fo[o]
wrvw. extra.hur'forro/

i

377.

_ video capture,

scannelés

:

i
:

Fehér hÍrs j e1lcgŰl választásr
nlSlac()K e [t0()ti
Dani A rrrirás
'l-e1.:
273-561
]

Tisztelt röszkeiek!
E'lérkezett ismét az adóbcval-

lások ideje' Ezítton szeretnénk
tnindcn adóalanyt megkérni.
hogy a személyi jövedelenradíl
l%-át. a]nelyet társada]nri szerveze1ek számára lehet r1alta1nir

iskolánk alapítványa

szánrára

legyenek szívesek átutaltatni.

Az alapítvátly neve:
,,Tehetséges Röszkei Tanulók
Tánrogatása Alapítvány''.
Adószánra:

]

908559j- I -0ó

Röszl(e Község
Képviseló-Íestületének Iapja

Szánrlaszáma:
s

Köszönettel:

7400028-

l 01 005

89

Vlocskó Mihály

az alapítván1' képviselő je

Ertesítem a lakosságot,
hogy í999' január 1_től

a

háztartási szemétszállítás minden héten
csütörtökön lesz
egész településen.
l0{i4

BudgPtll'Arü!ÍÍ tL

1l '

fcl.: 3{i3_'l1. }s' flr1.: :}0f.47_4rÍ

E-mai1: markctiirg@

ob

stn.trhu

8. FALUSI SUTTOGO

Laczi Zoltán
cégtulajdonos

FALT]SI SUT'I'OGO
}1ng' szánr: B/PHF/888/CS192

Megjelenik:-l 200 példányban

szelk';6758 Röszke
Fe]szabadulás u.84.

Tcl

O l)'73-244

lax.62/213-591

Fclelós kiadó: Magyari László

SzerkesZ1ő: Hornyákné orlik lIona
TÓrdelő szerkesZtö: 1'óth Judit

Munkatár'sak: Bende Annamária.
Borbásnó Márki Márta, oldög Tibor,
TuIucZ JóZSef

***
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