Röszke Ktizség Képviseló_testületének Lapja

A mogyo] nép eredele

X. évfolyam 8. sz.

Klíma és Urál által határolt területet érqük.
Va1ószínűleg ott alakult
a hét törzs. Nyék,

k

Megye1 Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi.
A VIII. század közepén Levédiába költöztek, a virágkorát élő kazár birodalom fennhatósága alá ke-

A

rü1tek.

magyar nye1v és a magyal nóp a finnugor népek

családjából szfumaztk. Ennek bizonyítéka a közös
szókincs (testrészek, rokoni kapcsolatok, számok
nevei), a nyelvszerkezeti sajátosságok (ragok, névutók, birtokos személyragok), és a hangsúlyozás.

kelet-Európa 1egfejlettebb államának

hatása hatott a nomád állattartó magyarokra, és az
állandó megte1epedés fe1é szorította őket.

A IX. század elején belháború rázta meg aKazár
Birodalmat. A magyarok a központi hatalom ellen
foglaltak állást. így a kazár-magyar riizgny

Az

őshaza valószínűleg Nyu gat- Szibéri ában, az
fo1y.ís melletti erdós sztyeppe volt.
Elsősorban halászat és vadászat adta őseink é1e1mét' Ekkor még egy nagy közös nép volt' az urali.

ob folp alsó
(Kr.e.

Az akkori

VI-IV

sz.)

A IV évezredben már

finnugor népcsoportba tar_
tozunk' ugyanis a szamojédok kiváltak.
A Kr. e. III. évezredben már ugorokról beszélünk,
a finn_permiek nyugatra húzódtak. Fejlődésnek indu1t a halászat-vadászat technikája, új eszközöket
a

kezdtek el használni, csiszolt kőeszközök,

nagy

zeÍt területre.

Az új szálláshelyen csökkent

a földművelés és nö'
vekedett a 1ege1tető állattartás Szerepe. A törzsek a
1emondott Levedi helyett új főfejedelmet választot-

tak, Almos személyében.
862-től őseink egyre többször

jártak Nyugaton.

890-es években a magyarok valószínűleg tudatosan

edények.
Kr. e. 2000 kÓrül az előmag1arok csoportja vált ki.

ők melegebb, szárazabb vidékre, délkeleti irányba
húzódtak. ltt már a déli szomszédok hatására beindu1t a termelés (búza, köles), és az állattartás (uh,
kecske, ló). Fokozatosan ál1Íak át a zsákmányoló
óletról a termelő életre.
Kr. e. 1500 kijrü1 beindu1t a nomád állattartás is.
Kr. e' 800 környékén kialakult a magyarok népcsoportja. Hűvösebb, nedvesebb éghajlatúterületre
költöztek' Ekkor alakult ki a népi öntudat, és természetesen a név is.
I(r. e. 500-ban a magyarok már a Dél-Urálban lak+^1.

Kr.e. 500 és IG. u. 550 között

'.'-

romlott. A magyarság biztonsági okokból 840_850
körül nyugatabbra húzódott. (E'kkor csatlakozott a
nyo1cadik törzs' kabar).
Igy kerü1tek a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret
folyó vidékére,a magyarság álta1 E'telköznek neve-

őseink átkiltöztek

BasKriába. (Magna Hungaria) Ez alaÍÍ a Volga,

készültek a Kirpát- medence megszá1lására.
894-ben Szvatop1uk fejede1em hívására a Káryátmedencébe mentek a magyarok. a keleti frankok
birodalmát' Dunántúlt pusztították. A dunántúli
hadjárat idején meghalt a mon/a fejedelem és a
magyar hadak nem tértek vissza az EtelköZbe, hanem'a Felső-Tisza vidékénvárták be az 1lrpád (Álmos fia) vezette fősereget. A fósereg 895 tavaszán,
a Vereckei-hágón vonult be a Kárpát-medencébe.
Ez vo]t a tulajdonképpeni honfog1alás első lépése.
A magyarság zöme ekkor még az Etelközben ma_
radt. A besenyők és bolgárok megtámadták, és menekiilésre késztették aZ EtelköZben védelem nélkii1
na;adt magyarságot, a menek[ilők csak nagy veszteségek árán érkeztek a Kárpátok hágóin keresztül
a fősereg ltán az íj hazába.

Bizonyos elméletek szerint a besenyőktől és a bo1gároktól elszenvedett vereség tisztségébeés é1etébe került a főfejedelemnek Almosnak. Mások szerint az akkori fejedelemnek tilos volt meglátni az

(tjhazát,

895-ben a Dunátó1 keletre eső területeket szállták
meg a benyomu1ó magyar törzsek.
899-ben került sor Pannónia megszá11ására. 900-ra
az egész Kárpátmedence a magyarság megszállása alá került. A megtelepedést erőskezű, tudatos
yezeÍő
politikai hatalom irányította.

A

valószínűleg Kurszán kündü vo1t. A hadak vezére
pedig Atpád.sYula volt. Később 904-ben Kurszán
halála után Arpád 1ett a nagyfejedelem.

Vallás:
A magyarság vallása a sámánizmus,

a világ gonosz
szellemek, a láthatóvi1ág és az égi világ hármasából áll össze. A három szintet a csodálatos életfa
fogja össze. Ez átmenet az egyistenhit fe1é. A
művészet egységes, fejlett volt, számos mohamedán, perzsa' bizánci eiemet vettek át. Ezekből a
motílumokból és vallási képzeteik ábrázolásából
alakították ki páratlan művészeti stílusukat.

Géza Íejedelem: 972-997

A

magyar törzsszövetség két nagyhata1om szorításába kerü1t: a Bizánci Császárságéba és Nómet

római Birodalmáéba. Az utóbbi volt a veszélye-

sebb, nehézfegyverzetű lovassága miatt, ezért Géza először a németekkel való békéretörekedett.
973-ban követeket küldött a császárhoz' 1emondott

ausztriai és morrlaországi területeiről. Megál1apodtak a kereszténi hittérítők tevékenységéről is.
Fi a V aj k 97 5 - 103 8 megkereszteikedet, folytatta apja po1itikáját.

(folytatás a következő oldalon)

(folytatás az előző oldalról)
Először Koppány felkelését (997)' majd az erdélyi
gyu1át (1003)' végül a Temes-vidék urát, Ajtonyt
kellett 1egyőznie'
1000-ben István néven királlyá koronázÍaÍta fiagál,
Isn'án három helyről kérhetett koronát: a keleti kereszténységet megtestesítő bizánci császártól, a nó-

met-római császártól és a pápától. Mivel Iswán a
nyugati keresztónységhez akart csatlakoznt, ezért
II. Szi1veszter római pápától kért és kapott koronát.

Ezze\ egyúttal elismerte

jelentőségét is.

a

pápai

hatalom

A

A Szent Jobb évezredes útja:

kincseit''

Szent László emeltette ki Szent István maradványait a székesfehérr'ári sírból. Hartvik legendája sze-

és a főpap kivégzéséreutasította a kományzót.

rint az exhumá1áskor az uralkodó jobb kézfejéÍépségben találták. Az erekje őrzésére Szent Lász1ó
megalapította a benedekrendi szenqobbi (berety{ói) apátságot. A török uralom alatt a Szent Jobb
Boszniába került, ahonnan keresztény kereskedők
váltották meg. István kézfejétekkor a ragúzai dominikánusok kolostori4ban helyezték el. Tobb mint
kétszáz évig őrizÍék ezen a helyen anélktil, hogy
Magyarországon tudtak volna az ereklye hollétérői.
Csak Mária Terézia uralkodása idején derült fény a

császárt feldühítette ez a cselekedett,
Kegyetlenü1 megkínozták. A fogságban vakokat gyógyított meg, és a megtérteket megkeresztelte. Végü1 a prefektus parancsára 258. augusztus 10.-én
tüzes rostélyra fektették, és elevenen elégették. Sír-

ja fölé Nagy Konstantin császiír bazilik{t

emelt,

mely egyike Róma hét fő templomának.
Augusztus 15.:
Nagyboldogasszony
Népiesen Nagyasszony

Szíz Mária

golódó magyarságból és az ország
egyéb lakóiból - erős központi hata-

mennybemenetelének ünnepe.
4-5. századigúgy tűnt, hogy az ünnep ősrégi, talán apostoli eredetű. Neve előbb ,,dormitió'' ,,e1a1vás'' volt, de már I. Ge1asius pápa (492-96) szefiw-

lom irányítása alatt, - független, ke-

táskönyve

István krrály célja az vo1t, hogy a nemzetségeke ta-

''felemeltetésnek,, említi.
Nagyboldogasszony napja jelentős szerepet játszik
a néphagyományban, és számtalan paraiiturgikus
cselekedet fűződtk hozzá' F,gyes vidékeken az ün-

resztény államot alapítson. Törvényeive1

a keresztény ÍanításokaÍaz

állam

minden alattvalójára
kötelezővé tette. Nevéhez Íízegyházmegye megszeruezése kötődik.
A II. törvénykönyv elrendelte, hogy
10-10 falunként építsenekegy templomot. Megindult a hazai papképzés is, a szerzetesség is meghonoso-

nep előestéjén a hívő asszonyok a temetőben gyü1ekeztek, egy frissen ásott sír körül, a,,dicsősóges o1-

vasót'' imádkozták, majd epikus énekekben mesélték el Mária mennybemenetelének történetét' Má-

sutt

dott' bencés apátságok alakultak
Pannonhalmán, Veszprémvölgyben,
Zalay

ár

Pécsváradon,

on és B akonyb élben.

Istv.án 1038-ban bekövetkezett

halálakor Magyaror-

szág egy fiatal, é1etkepes, a nyugati tiársada1makhoz köze1ítő erős és független ország volt'
István király halála után néhány évtizeddel' 1083ban szentté avatták, Ettől kezdve Szent Iswán napján' augusztus 20-án az akkori 1rrrályi székhelyen,
Székesfehérváron a mas/al kitályok törvénynapot
tartottak, s ott minden eléjük járuló a1atwalójuk
panaszát meghallgawa, személyesen intézkedtek és
bíráskodtak' Ezt követően évről-évre, a nagy számban összegyűlt sokaság, kirá1yáva1 együtt hajtott fejet a nagy király sírja és ereklyetartóban őrzöttjobb
keze- a Szent Jobb- e1őtt, így emlékezve Szent Istvánra.

Szent Jobb ,,titkos'' 1e1őhelpre. A királynő az ereklyet előbb Schönbrunnba, majd Budára vitette.
Neogótikus, k{polnaszerű ereklyetartója 1862-ben'
Lippert József prímási főépiÍésztervei szerint
Bócsben készült. Ez foglalja magába a belső üveghengert, tornyos részénSzent István szobra á11' Az
ereklyét jelenleg a budapesti Szent István-bazilikában őrzik.

nemzeti ünnep lett'
a kommunista rend-

szer megszüntette Szent István napját, és auguSZtus
20-áÍ 1950-Íő\ az ,,Alkotmány napjának'' neyezÍék'
Később a Kádár rendszer ér,tizedeiben az ,,Uj kenyér ünnepének'' is nevezték.

a

templomban virrasztottak, vagy

a

temetőkápolna oltáÍáÍ:'ál készítettvirágkoporsó
előtt imádkoztak. A Mária kegyhelyeken búcsúkat
tartottak, ahol virágokkal ékesített ravatalon felcvő
Mária szobor meliett vinasztó énekeket énekeltek,
majd a kegyhely körül keresztutat jártak.

Nagyasszony ünnepe számos vidéken dologtiltó
nap volt. Nagyboldogasszony, a magyarok Nagyasszonya keresztény államiságunk kezdetétől ha-

UnnepsoÍoló
Augusztus

1.:

Vasas Szent Péter:
A néphagyomány augusztus elsejét ,,Vasas Szent

Péter'' néven larÍja számon amely nap

Évszázadokmúltán a törvénynap elvesztett közjogi
jelentőségét., a nemzet azonban augusztus 20-án
továbbra is eljárt tiszteletadásra az államalapiÍól'trály székesfehérvári sírjához. Szent István napja

A második világháború után

A

a

szőlősvidékeken dologtiltó is volt.
Azt tartották, hogy ekkor nem szabad a szőlővei
fogla1kozni, mert iehullanak a szemek a fürtről.

Urunk színeváltozása:
A Tábor-hegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg
csak a keleti keresztények ü1ték meg. A nyugati
egyházban III' Kal1ixtus pápa rendelte el hálaünne-

pü1 annak emlékére, hogy Hunyadi János és
Kapisztrán Sze.nt János vezetésévela magyal selegek, 1456-ban Nándorfehérvárn áI győzelmeÍ araÍtak a törökök felett' Ennek emiékéthirdeti a déli
harangszó. Jézus megdicsőüiésének
helye. a régi hagyomány szerint. a
Tábor-hegye volt. Ide ment fel három tanítványával: Péterrel, Jak"ab
bal és Jánossal.

Augusztus 10.:
Szent Lőrinc diakónus, vértanú
Valeriánus császár keresztényüldözése idején született, II. Sixtus pápa
tanínlánya és kiváló tulajdonságai
ellenére
miatt,

fiatal kora

fődiakónus volt. Valerian római

császín- a pápa kivegeztetése utánaz egyház kincseinek áÍadására sZólította fel' Hiárom nap alattházról,

Róma szegényeit' és

(folytatás a köyetkező oldalon)

szólt.

2

mintegy 1500 embert
',Ime

évezrede hozzáfohászkodik nemzetünk, hozzá szólnak legszebb népénekeink,ós hozzá fordulnak közbenjárásért még ma is költőink.

császát elé vezetve így
lábaid elé teszem Krisztus eEházának

házra jáwa összeffitötte

gusztus 20-a a Magyar Köztársaság
mi ünnepe lett.

á11a-

EE

Augusztus 24.:
Szent Bertalan:
Vaiószínűleg a galieai IGnában született, neve me-

Az orczággyűlés döntóse értelmében 199I-Íő1 alhivatalos

zánk, népünk védelmezője, o1ta1mazója.

a

3 tre#É#&ásd$
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lyet aq1a nevétől örökölt,
,,Tolmai fia''jelentésű. A
tizenkét aposto1 egyike. Szent Bertalan ereklyéit
Anastasius császár Duras mezopotámiai viírosnak
ajándékozta, majd innen a 6, Század végénszáIlították olaszországba, és végül 933-ban Rómába,

ahol azokat

a ró1a elnevezett

templom főolIára alaÍt

őrzik'
Bertalan a cserzővargák védőszentje' i11. mindazoké' akik bónel foglalkoznak, netán gipsze1 dolgoznak és vakolnak' Szent Bertalan napját a népha-

gyomány az ősz kezdeÍének tekinti, és e nap
időjárásából jósolnak a szátaz vagy esős őszt évszaka.

rekkenő ny,áridőben kemény próbának bizo-

ták a beszámolókat és a szervezeteknek munká-

nyult képviselőinknek a július 18'-án megtartott

jukhoz további sikereket kívántak.
Egyik alapfokú oi(atási intézméniunk, a röszkei

testületi ülés.

A polgármesteri hivatal

1.

Egészségügyi világszervezeÍ és az UNICEF

1992-ben indította el programját a csecsemők
egészségestáplálásan. AzóÍa ez a nap világszerte
a szoptatás világnapja.
Augusztus 6.:
Nukleríris fegyverek betiltásáért folyó harc vi1ágnapja:

Az

egykori Békevilágtanács elnöksége Hirosima
atombombázásának ér'fordulóját 1978_ban vi1ágnappá nyi1vánította.

folp

oktatási-nevelé-

si munkáról. A

hívott vendégek. Több olyan napirendi pont is
szerepe1t az e\őre kikiildött anyagban, amelyben

óvoda pedagógus ko1lektívája mindannyiunk 1eg-

nem halasztható, határidőkhöz

A

kötött

döntéseket

rendes ü1ésrő1 a lúbeltelevízió

jában azt hiszem kevesen engedhetik meg maguknak Röszkén, hogy délután öt órakor

:

óvoda is beszámolt a náluk

hőmérsékletben izzadÍak a képviselók és a meg-

é1őben közvetített, bár ilyenkor, a munka dandár-

Augusztus 1.:
A forint születésnapja: 1946' augusztus
Augusztus 1.:
Anyatejes táplálás világnapj a

zió

e1őtt

régóÍa országosan

is

elismert

nagyobb megelégedésérefoglalkozik aprósága-

inkkal. Az új óvoda átadása óta a profi szakemberi munka mellé az esztótikus környezet is adott

gyermekeink számfua, Óvodánk részt vesz a
Comenius minőségbiztosítási program krdolgo-

televí-

zásában, mely egy három évre kiterjedő mode1l-

üljenek' Ezért is tartom fontosnak, hogy

pÍogÍam.Az első szakasz követelményeit sikere-

a

a helyi újság útján korrekt tájékozÍatásÍ kapjanak

sen teljesítették, amelyhez Pokorni Zoltán mi-

községünk lakői az őket is érintő önkormányzati

niszter úr is gratulált. A szakmai beszámoló mel-

döntésekől. Nyitásként az önkormányzaÍ áItal

lett dönteni kellett az óvoda intézmény-vezetői

támogatásban részesülő civi1 szervezetek szá-

pályázatáró|

moltak be tevékenységükől, programjaikól és
gazdálkodásukról. A Röszkei Kaláka, Röszke

kotmányzatnak páIyázaÍt úton meg kellett hirdet-

is, hiszen újra e1telt öt év, így az ön-

nie a posztot. A részletes és mindenre kiterjedő

Kcizség Egészségvédő Egyesülete és a Beretzk

pályázaÍ alapján

Péter Természetvédelmi Klub Egyesület vezetői

tület további

értékeltékszervezetük munkáját.

Augusztus 15.:
Repülősök napja:

tanácsko-

zótermében bizony jóval harminc fok feletti

kellett hozni.

Jeles napok:

Az

A

A

legnagyobb

Maka Lajosnét bízta meg

Íízév időtartamra

a tes-

óvodánk

intézményvezetői teendőivel. Gratulálunk

!

Kalaka Egyesü1et kapta az elmúlt óvben, mely_

Legfiatalabb intézményünk, a Csa1ádsegítő-,
Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat vezetője

védőszentje.

nek teljes osszegét aÍeleház működtetésére for-

Csiszárné Kónya Tünde is lehetőséget kapott in-

{ugusztus 20.:
Allamalapítás ünnepe:

bevételeiből pedig eszközparkjukat bővítették.

tézményünket közösen

önkormányzati

I-orettói Boldogságos Szíiz Mária

a

repü1ősök

támogatást (2.900.000.-Ft_ot) a

dította. Saját szolgáltatási

Az otszágg5íilés döntése

értelmében l99l-től augusztus 20.-a a Magyar Köztársaság hivatalos á11ami ünnepe.

Abrahám Gyöngyi
könyvtáros

Gápi kárpit- és
$zőnyeg-tisztítást

vállalok!

Tel.: 06-30/9-038-338

Bálásruha
árusítás
Felnótt- és gyermekruhák
is!
Röszke, Bózsa Gy. u 31.
(bent az udvarban)

Az

és pá|yázaÍi

tézményemunkájának ismertetésére.EzÍ az inüzemeltetjük Domaszék

önkormányzaÍ haÍározaÍban rögzítette a to-

községgel, Röszkén hat munkatársa van a szolgá-

vábbi támogatási feltételeket

a

te\eház

latnak. Hozzájuk tartoznak avédőnők, a család-

működtetésére az egyesü1etnek egészen addig,

gondozók és a szociá1is gondozónők is. Az in-

A

Íézményalaptevékenység e a védőnőt szo1gálat, a

míg ezt a közhasznú tevékenységet fo1ytadák.

Beretzk Péter Egyesület

fő

cé|I<ltíjzéseitSára

házi segítségnyújtás, csa1ádsegítés és a gyermek-

Endréné ismertette. Aktív környezetvédő tevékenységük nem csak településünkön, hanem a
Homokháti Kistérségben és országosan is ismert

jóléti szolgálat. Ezek a tevékenységek nem kevés
munkat adnak a munkatársaknak,

hiszen elég tág

működósi körben és felelősségteljesen ke1l, hogy

és elismert. Kiemelt jelentőségűnek tartjak a ta-

munkajukat végezzék. Az életszínvonal csökke_

nu1ó ifjúság és a pedagógusok szemléletének fo-

néséve1 a prob1émák a családokon belül

lyamatos alakítását a kömyezetvédelem tudatos-

nagyobb mértékben sokasodnak' így kiemelt sze-

ságának növelése érdekében. Felvállalták az ön-

rep jut a családok védelmében végzett munka-

kormányzat körnvezetvéde1mi

programjának ki-

is egyre

nak. Adományokat gyűjtenek' nagy hangsú1yt

dolgozását és a térség naturszféra felmérésétis'

fektetnek

Községünk egészségvédőegyesülete a településünkön élők testijelki egészségének és szociális

szülaég yan rá a veszélyeztetett fiatalokat védelembe veszik, a veszélpztetett családokban vé-

helyzetének j avításán munkrílkodik megalakulá-

geznek gondozói nunkát és az idősek gondozá-

suk óta. Az ő nevükhöz fíjződika tankonyha kialakítása és mÍíkrjdtetése, egészségvédőés pre-

a preventív

megelőző tevékenységre, ha

sában is részt vesznek. Mivel feladataik igen
sokrétűek és a munkatársak jelen pillanatban

venciós programok' előadások megszervezése.
Ilarnadik éve működtetik az életmód_klubot,
nreiy a népbetegségekszempontjából érintett rizikó csoportok szemléletének és életmódjának
alakításában vállal szerepet. Beszámolt még az
onkormányzati támogatás felhasználásáról a
Községi Sportkör is. A számukra biztosított

csak két személy befogadására alka1mas kis iro-

hétÍő,szerda:
9-13 óráig
Kedd, csütörtök, péntek:
14-16 óráig

pénzösszegeket a csapatok bajnolaágban történő
szerepeltetésére,versenybírói, játéWezetői díja-

tevékenységérőltájékoztatta a jelenlévőket. Feladataik a munkanéiküli jövedelempótló támoga-

zásoka és utazási költségelae használták fel.

tás, a rendszeres szociá1is sególy, az ápolási

Szerepelt még az írásos anyagban a Homokháti

és a közgyógyellátás

Tel.: 06-30 /2-577-4OG

Tűzo1Íó Egyesületnek és a Homokháti Kistérségi

kasfenntartási támogatások,

Nyitvatartás:

Iegyztk Egyesü1etónek, a Rcjszkei onkéntes

Irodának is beszámolója'

A

képviselők elfogad-

dában végzik tevékenységükeÍ ezérÍaz önkormányzaÍ előrehaladott tárgyalásokat folytat egy
nagyobb iroda bérléseügyében, ahol mind a hat
munkatárs helyet kaphatna.

Dr. Tari Zoltán, a Népjóléti Bizottság elnöke az

önkormányzat

2000. évi

szociális

díjak

iránti kérelmek elbírálása. A
polgármester dönt az időskorúak járadóka, a la-

az átmeneti

segé-

(folytatás a következő oldalon)

lyek, temetési segélyek és a köztemetések ügyében.

A Népjóléti Bizottság a leggyakoribb

tendszeres-

ségge1 ü1ésező testület, hiszen a kérelmeket
hatríridőn belül el kell bírálni. A 2000'-ben kifize-

árak inacionálisan alacsonyak voltak, az új bórleti
díjakat tgazították a környező

településeken meg-

Régóta célja az önkormányzatnak az, hogy építósi
telkeket alakítson ki a településen. Sajnos jelen pi1-

hatrírozott árakhoz is.

lanatban egyetlen építésitelket sem tudnánk

Ismét zö1d utat kapott a tavaly először pályázhatő

ajánlani annak, aki Röszkén Szeretne családi házat

tett támogatáSok a következők voltak: munkanélkti-

Bursa Hungarica ÖsztöndíjpályázaÍ is, Így újra

li jövede1empótló

1ehetőség

fe1-

tanulmá-

építeni.Hosszas tárgyalások után sikerült olyan
befektetőt találni, aki e1ső körben 24, a Flíkóczi ut-

szociális segély 130 eFt, ápolási díj 2.529 eFÍ,

nyaikat most kezdő és már foiytató fiatalok pályá-

ca foiytatásában kialakítandó építósi tciket megvá-

635 eFt' 1alcísfenntartási támogatás 116 eFt, átmeneti segély 186 eFt, temetési segé|y 20I eFt, köztemetés 108 eFt, rendkívüli gyer-

zal a\apján önkormányzati támogatást kapj anak.

sárolla az önkormányzattól.

támogatás 3.3ó3 eFt, rendszeres

közgyógyellátás

nyflik ana, hogy

a fe1sőoktatási

A

tavalyihoz hasonlóan az idón is részletes páIyázaÍi

ezekeÍ a telkeket összközművel

kiírástjelentetünk majd meg plakátokon,

A

vásárlást ktivetően
látja el és értékesíti

érde-

azokaÍ.Ez a megoldás azért előnyös önkormányzatunknak, mert saját erőből nem tudjuk megvalósí

keltek lehetnek, a poigármesteri hivatalban kérher

tani a telkek közművesítését . F'zze\ a szerződéssel

gáskor1átozott személyek közlekedésével kapcsola-

nek felvilágosítást

lehetőség nyílhat ana, hogy Röszkén újra lehessen

tos támogatás 497 eFt volt.

Röszke Község Önkormánpata a Terüietfej lesztési

ópítési telket vásárolni az itt letelepedni szándéko-

A képviselők elfogadták az önkormányzat tulajdo'

Tanácstól 11.380.000 Ft-os támogatásban részesült

zóknak.

mekvóde1mi támogatás 532 eFÍ, rendszeres gyer-

meln'édelmi támogatás

nában

á11ó

'l .'712

eFÍ, súlyosan moz-

lakások bérbeadásáról szóló rendeletet,

ságban és a polgármesteri hivatalban.

a

helyi új-

Akik

!

a Községi Sportpályán felépítésrekerülő Jövőház

mely a már régóta elalult bérleti díjakat szabályoz-

megvalósítására. Az önkormányzati önerővel együtt

za. Arégihezképestszázalékos arányban elég nagy
enrelést szayazlak meg, de ez még mindig messze
alatta van a piaci áraknak és indokolt esetben mér-

így 16.320.000 Ft á1i rendelkezésre a megvalósításhoz, melyre ifj. Dani András vá1lalkozó kapott

sék]és is á11apítható meg.

FALU

GAZDASZ

A

régen elalult bérleti

TAJ EI(OZTATOJA

Augusztus 13_24 közötti

időszakbn,

szentmihá]yi fogadóórák

szeÍint,

a kiÍrt
csak

Szenünihályon lesz fogadóóra !

Parlageriiletek:

felhívom minden gazdálkodó (földhasználó) figyelmét, hogy az esetleges parlagterületeiket
azonnali hatá1lya1 számoljiík fel. Kü1önösen azon
területek felszámo1ása fontos,, ahó1 a parlagfű,
vadkender és aranka _félék vannak felszaporodó
á11apotban.

temelő esetén tapasztalom, hogy a parlagterületek fogalmát nem ismerik' és különböző
Tcibb

okoka hivatkoznak, hogy miért nem érdemes a
földeket bevetni. Egyáltalán nem erről van szó !
Ezzel kapcsolatosan a földtörvény azt mondja,
hogy nem a terület hasznosítása (bevetése va]amilyen haszonnövénnyeL) a döntő, hanem a terület
megművelése. A műve1és fogalmát viszont a terijIet lekaszá]ása már kielégÍti'Lényeg az, hogy ott
a gyomok magot semmiképpen se érlelhessenek,
így a szomszódos területeket se fertőzzék magjaikkal. A veszélyes allergén gyomok pedig virágporaikkal ne fejthessenek ki károsító hatásokat mások egészségére.
A fa1ugazdász nem lát eI ezzel kapcsolatosan
semmiféle hatósági jogkört. Kü1területi földeken

a

hatósági jogkört

az

rlletékes Megyei

Növényegészségügyi Szolgálat, valamint az il\etékes Körzeti Földhivatal látja el, míg a belterületi
földeken az il1etékes önkormányzat jeg5uője gyakorolja a hatósági feladatokat.
Kötelességem azonban felhívni az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a határszemlék során
az em1ített hatóságok valamelyike hanyagságot
észlel, vagy egyéb bejelentésre azt ellenőrzi és az
elhanyago1tságot megá11apída, a büntetés mértéke
esetenként meghaladhaqa magának a földnek az
értékétis.

A

fentiekkel kapcsoiatos tudnivalókól korábban

már többször

is tájékoztattam a földhasználókat.

Földhasználat:

Emlékeztetőü1 je1zem, hogy 2000. március 30-ig

az i11etékes Körzeti Földhivatalhoz minden egy

megbízást,

A teljesítés végső határideje 2003'

A testületi ülés utolsó napirendi pontjaként
szolgálatban eltöltött

a köz-

30 év utrán polgármesterünk-

nek három havi illetményéve1 azonos mértékű ju-

bileumi jutalmat állapítottak meg a képviselők.

áp-

BMM

rilis 30.

ha-t meghaladó (összesített) földrészleteket
művelési águknak, és a valós használójuknak

megfelelően, hatráridőre be kellett jelenteni. Az
ide vonatkozó rendelet tovább á azt ts előírja, hogy
ha a használatban változás á11 be, akkor azt, aváltozást követő 30 napon belül ismételten be kell jelenteni. Még ebben az évben térségünkben is várható, hogy ennek hatósági ellenőrzését fo\amatosan elfogják végezni. Célja az ellenőrzésnek az
i11egális földhasználat, vagy a zsebszerződések
feltárása.
Felhívom tehát a földtulajdonosok (földhasználók) figyelmét, hogy az esetleges mulasztásaikat
ezzel kapcsolatosan ellenőrizzék 1e, gondolják át,
és haladéktalanul tegyenek e1eget az előírásoknak
megfe1elően.

Az esetlegesen tudomásuka jutott zsebszerződésekől való tájékoztatásukat pedig megtehetik az
alábbi ingyenes telefonszámon
80t37 3',137
HéÍfőÍőIcsütörtökg
9-15 óráig
Pénteken
9_13 óráig
:

keni

csak a frataL, még a felszÍnen tápláJkozó 1árvák el1en lehetséges'
A védekezéshezaz előzeÍesen megkért, eseti felhasználási engedély után a1kalmazhatők az alábbi
szerek, melpk azélőkőmyezetre is Kméletes ha-

tással vannak:
NOMOLT 15 SC, illetve

BACILUS THI.]RINGIENSIS

Eseti engedély a Megyei Növényegészségügyi
Szolgálat-tól kérhető (Hmvhe1y' Rárósi út 110.)

Földalapú támogatás:
csak regisztrációs számmal rendelkező terme1ők
kérhetik.
Azt tanácsolom, hogy legkésőbb november 1-ig
minden érintett termelő tegye meg igénylését.

Gázolaj jöv. adó visszaigénylése:
szintén csak regiszÍrálÍ termelők kórhetik.

Lehetőleg ezév november 20-lg tegyék meg

Biztonsági vizsga:
a 1612001(III.3.) FVM

igényléseiket, ' ugyanis az adoÍÍ hónap 20-a utríni
igény már csak a következő hónap 20-tól kérhető,
ami már az év vége miatt az ünnepek tájékÁra
esik, így az ünnepek miatt a kifizetés aÍárgyévben
már kétséges lehet, bosszúságga1 és kellemetien-

Magyar Közlöny

ségekkel járhat.

sz. rendelet (megjeient a
25. számában) értelmébenminden erő- és munkagépet kezelő részéreköteűező a
B iztons ági V izs gát letenni.
Kérem'az érintettek figyelmét, hogy ezzel kapcsolatosan tanulmányozzák át a fenti rendeletet, és
érdeklődjenek a megfelelő szakiskoláknál a tanfolyam elvégzéséneklehetőségeiről.

A

Nagr Ernő
fallgazdász

Iskolai'hírek

vizsga meglététezentúl a

Munkaügyi
Felügyelőség kellő szigonal eilenőrizni, hiániít
szankcioná1ni fogja.

Értesíteraa kedves s'ÍiIő.ot, Tanr{óket',}iogy a
2001n002.€$

tanév olső taaításii áái*á:"
," , ''']
{ szerdá}

Gyapottok bagolylepke:

2001. aug$:n's 29.

A jelen1egi időszak igen kedvez a felszaporodásá-

2ltil1. a+gulru$, 28.á'1 ftpilden}'

nak, ós a védekezés elhanyagolása igen erős kártételeket okozhat a hajtatott kultúrákban és később
szinte minden még knt lévő szántóföldi kultúrákban is (ktilönösen a paprika félék,paradicsom,
kukorica _ takarmány és csemege egyaránt).

Elsősorban a bimbókat, virágkezdeményeket,

majd a fej1ődő terméseket károsítjak a már befurakodott 1árvák' Rejtett táplálkozásuk miatt így a
védekezés igen nehéz ellenük. Hatásosan véde-

"

']'

1ó;3Ü$i

tartjuk_ a,'tanévayitó iinnepél3rt,'a $porte$m-,,

,

:,'
:

nokban, melyre]várjuk iskolánk tanulójt és,' ''

szüleiket.

Eb&lfize6s:

200]1.

all$qztus 27'én,(héifőa}
irudában: ]' '.'''

8.14 óra kiizött a gazdasági

Ylocskó,'lMihály.

'

',

igazga!ó,

I

Eta

t rrG

edvsick rfivfitfi
Foglaló és előszerződés az ingatlanok adásvételénél
Ingatlanok adásvétele esetén az ügyletet foglalóval
biztosíthaduk. A foglaló elvész vagy kétszeresen kell
visszafizetni, aszerint hogy ktnek a hibájából hiúsul meg az

igyleÍ' Ezze\ szemben az előleg mindenképpen visszajár.
Foglalót csak érvényesen létrejött szerződésben lehet
kikötni' A foglaló szokásos mértéke a szolgáltatás
ellenértékének70 százaléka, a bíróság a Í(llzotÍ mértékű
foglalót mérsékelheti'

Á.
Ervényes előszerződés

esetén is adható foglaló. Az

előszerződésnek nem szülséges tartalmaznia a majdan
megkötendő megállapodás valamennyi lényeges eleméq
azonban a felek kifejezett írásbeli megállapodása szükséges

arról, hogy későbbi időpontban egymással szerződést
AZ e\őszerződés alap1án az abban meghatározott

kötnek.

időpontig aszerződéstmeg kell kötni aZ alábbi kivételektől
eltekintve: 7.) az e\őszerződés létrejotte után olyan
ktirülmény állt be, ami miatt a fél nem képes a szerződés
teljesítésére;2.) a szerződés nemzetgazdasági érdeket
sértene; 3') vagy ha e körülmóny alapján a szerződés
megkötése után eláilásnak vagy felmondásnak lenne he$e.

Ingatlan átruhÍuására irányuló szerződésÍ, illetve
előszerződésÍ csak írásban lehet kötni. valamint módosítani.

A

foglalót mint kikötést nem szülaéges írásba foglalni
akkor sem' jogszabály a szerződés érvényességétírásba
foglaláshoz köti, azonban a szóbeli kikötéSét bizonyítant
kel], alór tanúkkal.

kérdést,hogl a vevő által átadott pénzösszeget
előlegnek vary foglalónak kell-e tekinteni, egynagában

Azt a

nem dönti el az összegnek az írásbeli szerződésben használt

elnevezése'

Dr. Árva Ga}rie||a
ügyvéd

RÖsffn'a Hunyádi,u. vógón 2 hold
földterület

+ 3 nöl

hosszabb táwa bérbe adó.

Érd':Lázár Imre, Röszke PetőÍl u. 3ó.
Napközben

:

06-20/9-3l 5-485,

este 17 óra után 410-848'

Falusi Suttogó
Röszke Község Képviselő-testületének lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Megjelenik havonta 1300 példányban

Kiadó címe:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

MÚlt hovi rejwényÜnkre több
megfeités érkezeti, melyek közÜl

o

szerencsés megfeitó Bodor
Lószló (6758, Röszke, Dózso Gy.
u. 47.|, A Telehózbon veheti ót

1419

km hosszú volt.

után a hossza:
1. 1200km

A

szabályozás

2.962km

x. 595 km

nyereményét.

Milven anvas ömlött

E hovi reitvényÜnket szintén o

1.

a Tiszába
200'0. ianúár"vésén?

kőolaj

Beretzk Péter TermészefvédeImi 2. ó\om"
x" cián vegytiletek
Klub EgyesÜIet óIlitotto össze.

Totó
1.)
1.

A második szennveződéskor milven

Hol ered

anvasok kerültek a iolvóba?
l. neIézlémek(réz. vás. ólom)

a Tisza?

2. olai
x. körinfífémek (nátrium. alumíni-

Fekete-erdő

2. Máramarosi havasok
x'Zempléni hegység

um)

Kinek a tervei alapián szabályozták
aT\szát?

Hova ömlik a Tisza?

l. Fekete-tenper
2. Földközi-t?nser

Vásrírhelvi Pál
2. Vasvári Pál
x' Széchenyi István

x. Duna

Kítta a,,Tiszai

1.1789

1.

set?

Mikor volt a szegedi

csönd'' című ver-

1. Arany János
2. Juhász Gvula

Ki írta a következő sorokat?
al

áníz?

2,1919
x.1119

Miért híviák
aTiszát,,szőke" Ti"

x. Petőfi Sáídor
napnak

nagy

konyu latánál

''Nyríri
Me sállék'a kanvarső

szának?
1..A beleömlött

mratt

szennyeződések

2. Juháíz Gvula

2. Az általa szállított sárgás iszap
miatt
x. A benne é1ő sátga moszatok mi-

x. Petőfi Sáirdor

att.

Mi a címe az előző költeménynek?
1. A Tisza

Ylily.p,t élőlény a tiszavirág?
l. novenv

x. Az alföld

x. egyik sem

l. Aranv

Ti

.lános

s

zánál"

'

2. Föltámadott a tenser

2. állat

Mi a belvíz?
l. az első vízzáró rétes lölött

l3+l) Hosvan iolvtatódik
köyetkezíének? '
Altalmennék én a

elhelvezkedő víz

2' Aialaivíz elborítia a felszínt

x. Az első és másoclik vízzfuo réteg
között elhelye zkedő v íz

A Tisza hossza aszabá7vozás előtt

a

',

1.

2,
X.

...Tiszán a hídon ...''
'..Tiszán a ladikon...
'..Tiszán csónakon...

Véradás. 2001. augusztus 27-én g-től 14 óráig a
míÍvelődésiházban. Véradók részérevas' koleszterin és
vércukor vizsgálat.

Telefon: (62)573-031.

Felelős kiadó: Magyari Lászlő
Főszerkesztő: György Jőzsef
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fu iskola

felé kacsingató gyemekeink búcsúztatásaaz iskola tanévnyitó napján 8-kor lesz az óvodában'
5

ilííködő

együttes oktatói nagy türelemmel

és szeretettel

Tíncegyüttes vezeÍője szervezett programot. A megye több településén fognak nóptánc programmal
öröm volt. hogy Röszkércí húszan venek részl a szerepelni' 20-án pedig opusztaszeren, a központi
nyári tábor programjain. osztől szándékozunk el- ünnepségen szórakozÍat1ík majd az oda érkező
Gőzerőve| folynak a művel ődést ház telíjítási mun- indítani anépÍánc fakultációt a művelődési házban,
vendégeket. A biztos háttelet itt tartózkodásukhoz
kálatai, így azÍán a,'te1ephe1ytinkön'' most nem ami aZÍ jelenti, hogy az érdekJődő és a tánchoz mi fogjuk adni, hiszen a végvári táncosok elszáIláigazán alkalmasak a körü1mények rendezvények kedvetérző gyerekek heti két alkalommal délután is solásáról és étkeztetésérőlröszkei családok gonszen'ezésére. Ettől függetlenül sikeresen ,,tú1 va- táncolhatnak. Enől bővebb ÍájékoztaÍótszeptem- doskodnak. A két óv alatt, mióta testvér-települési
gyunk'' a Határőrnap egész napos programján, ami beri számunkban közlünk, az érdekJődő szülők a kapcsolatban állunk Végvárral, bizony nem egy
a visszhangok szerint is sikeresnek mondható. Az művelődési házban je1entkezhetnek majd az okta- vendéglátás és fogadás kapcsán születtek a csalá_
idő is kegyes volt a szabadtéri programok rendezé- tásra'
dok között azóta is é1ő barátságok! Ennekjegyében
sére és az e1őzetesen beharangozott szabadidős és Hozzákezdtünk már a szeptemberi falunap szerve- utazott Horváth Béla és felesége, Ibo\a augusztus
szórakoztató műsorok mindegyikét sikerült megva- zéséhez is, ez évben 15-16-án rendezzük meg a első hérvégójénVégvána. Bé1a szervezte meg a kölósítanunk. Természetesen
idén
a község ünnepét. Ekkorra tervezzük a felújított zelmúltban azt ajótékonysági akciót, melynek kap1egnépszerűbb és a legtöbb részÍyeyőÍ a kispály.ás
művelődési ház ünnepélps avatóját és az óvoda csán a végvári ktinyr,tár a röszkeiektől Íióbb száz
foci bajnolaág vonzott. A tíz csapatot megmozga- névadőját is. Persze nem maradnak el a kulturális magyar nye1vű könyvet kapott ajrándékba. A mostató nemes VersengéS győzÍese a röszkei gárdaleÍl, az programok és a már megszokott és megszeretett
ni látogatásukkor is háromszáz kötetet vittek ajrínidén már harmadszor nyerték el ahatárőr vándor- fogathajtó verseny Sem. Yárjlk az elszármazottakat
dékba a végvíni gyerekeknek és felnőtteknek. Ezzel
serleget. A színpadon és a pá1ya zöld gyepén is is a tavaiy első ízben megtartott elszármazoÍÍakÍa- a pár mondattal szeretném nekik köszönetemet kimindig akadt valami 1átnivaló, sőt a gyerekek is Iálkozójára, ha a községben élőknek vannak ilyen fejezni' hiszen ők nem csak közéleti szereplőként,
egész nap kellemesen szórakozhattak. Igazi többismerősei, kérem, hogy jelezzék amíjvelődési ház- hanem egyszerű magánemberkent is mindent meggenerációs szőrakoztaÍó nappá nótte kt magát ez a ban' Persze a tavaly megcsodált ÍűZijátéykal az tesznek a végváron élők megsegítésére.
rendezvényünk, ahová érdemes az egész családnak idén is Szeretnénk megörvendeztetni kicsit és
BMM
együtt is ktjönnie. A több éves együttműködésünk
idősebbet egyaránt, ha az idő is kedvez majd, az uta határforgalmi kirendeltséggel úgy tűnik mostan- cabá1 sem maradhat el! Nem csak nálunk' testvér_
ru mfu ígazán beérett. Hellye1'-közzel mindenki telepüiésünkön, Végváron is lesznek falunapok. ErEladó Röszke
tudja már a szervezés terén a tudniralókat és tenni- re az alkalomra öt fő önkományzati de1egáció utavalókat. így a közösen ..megalkotott" nap végéna ztkhozzájuk augusztus 12-én. A delegáció taga_
Fkíkóczi U.92. sziím alatti ingatszervezésben részt vevők mindegyike megnyugod_
ként ktilön meghívást kapoÍt az ünnepre Kozmáné
lan, közműVesített, a telken 1 db
va hajthatta álomra fejét afáraszIó nap után.
Vastag Judit' aki nem csak Röszkén oly népszerű,
Nem sok időnk volt a pihenésre, hiszen a hanem a végváriak is megszerették kedves szeméós
határőnap vasárnapját követő hétfőn kezdődött az lyiségétés persze nem utolsósorban gyönyorű
s7'ennry íz csatorn a bevezetve.
á1talunk SZeNeZett és koordinált nemzetközi gyer- hang1át. Duóban fog éneke1ni és giÍározni az
mek néptánc tábor. 108 gyermeket fogadtunk öttömrjsi Szakál Zso1ttal, akit a Millenniumi István
F'rd,: Röszlte, Bercsón1lj, u, ],6.
Röszkén' elhelyezésükról a sportcsarnokban gon- király és kora című történelmi játék kapcsán már
doskodtunk.
tánc ós daltanulás mellett megismerhettünk Röszkén. Az augusztus 20-i ünszám. Tel.: 273-383 este 6 után.
kézműves, sport és játékfog1a1kozások is tarkítot nepségek kapcsán l8-án érkeznek Röszkére a vég_
Ííka fátasztő táncprogramokat. A Szeged Tínc- vári nóptáncosok. Nekik Nagy Alber| a Szeged

foglalkoztak gyermekeinkkel. Számomra külön
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A teleháZ nyitva tartása augusztus hónapban:
6. héÍőtől_ll. péntekig 9 -I7 őráig,

n . hétfőt6l -31. péntekig 9 -17 őráig.
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A Munkáért Alapítvány és a Dél-alföldi Teleházak
Regionális Közhasznú Egyesülete oFA (országos
Fog1alkoztatási Köza1apítvány) támogatással a
Röszkei Teleházban augusztus 1-3. között 10 fő
leendő teleház alkalmazott számína gyakorlati informatikai képzésÍszewez a Íelebáz eszközpark1á-

A témiák: A helyi információs társadalom és a te1eházak, Helyi infonnatikai
stratégia, He1yi információs infrastruktúra, Mi a
közhasznú információ. Az információ tartalmi felosztása, Az interneten elérhető információk kata1ogizálása, Az információhoz való hazzáférés módjai, Internet és az izleÍ, Torvényi háttér, A települési információ, A területi információ rendszer, A
HOPSA Teleház ügyviteli és hálózali infromációs
rendszer JAVA alapon. (A HOPSA rendszer fejlesznak fe1használásával.

tése teleházunk közreműködésével zajlik közel

egl

éve, folyamatos páIyázati támogatás mellett).
nyári időszakban is mindenkit szeretettel várunk.

Bende Annamária
teleház munkatárs.
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A júniusi Suttogóban elkezdett sorozat folytatásaként arról szeretném tájékoztatni olvasóinkat,
hogy hol találhatjuk a legkÍilönbözőbb közhasznú
információkat az Intemeten.

A Magyar

őn( ó

országgyűlés honlapja

a

wwwmkogy.hu címen érhető el.
Részletes anyagot talá1hatunk a képviselőkől, felszólalásokól, választókerületekről, az

országgyű1és bizottságainak EU-integrációs

tevékenységérő1,aktuális közérdekű információk-

ró1' tájékozódhatunk a kiilönböző bizottságok
munkájáról, töruényekől, a Parlamenti Informí
ciós Rendszer segítségévelvisszakereshetjük _
akfu 1998-ig is _ hogy egy bizonyos képviselő ho-

gyan szavazott egy adott kérdésben.
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hivatalok is elérhetők, mint az APV Rt., az
országimázs Központ vagy a Nemzetbiztonsági
Hivatal.
Ez a honlap rendkívül jól karbantartott és mindig
sok aktuális információt hordoz.
A Magyar Távírati Iroda portálja a www.mti.hu címen érhető el.
Hagyományps_an a legfrissebb és leghitelesebb hí
rek forrása.
A www.euroinfo.hu a margitszigeti Európa Ház
honlapja, me1y az Európai Unió-val kapcsolatos,
teljeskörí információt szolgáltat _ magyar nyelven.

Ha sikerült felkelteni érdeklődésüket' látogassanak el a Röszkei Teleházba.

Megtalálható m ég itt az alkotmány telj es szövege,
az országgyilési Köryvtár gazdag jogtudományi,
politika tudományi és történelmi anyagaiból válogathatunk, illewe virtuális sétát tehettink a Parla-

Perlakiné Ács Mária
teleház munkatárs

ment épületében.

A

www.meh.hu címen a Miniszterelnöki Hivatal
találhatő A kormánymunkájától, a
Miniszterelnöki Hivatal tevékenységéről teljes képet kaphatunk, i1letve itt található az összes minisztérium lin(e, valamint olyan kormányközeli
g1ujtőpottá1ja

Lapunk következő száma 2001. szeptember 7-ón

jelenik meg. Észrevételeiket, írdsaikat és a
hirdetéseiket augusztus 28-ig vdrja a Teleházban
Szerkesztőség.

a

Hírelk,,és,l$ondotátok,,'';'','' .á,,P!ébániából
Roszke, 2001. július l4-én házasságot kÓtött.

HALOTTAINK:
Király Mihály ó5 éves' ordögh Katalin férje

t

zoot. június 6',

Magnr János

f

éves, Miskolczi Piroska férje

2001' július 7.

Nógrádi Imre 68 éves, Farkas Cs. Erzsébet férje
2001' július 21.

filinkó Gáspár ]9

f

taianu1 nyugodhassék a halott.

tött.

vásárolt a család egy két szemólyes sírhelyet az ak-

Ebben az évben jelent meg ,,SZABALY7'AiI'' címen a temetőkől, temetésekőI és az egyházi
szertartásokól szóló útmutatás. A temető rendjére, szépségére,esztétikus ktilzetóre és kegyeleti
jellegére mi is egye inlcább vigyázunk. Rendben
tartjuk, fejleszdük és erőnkhöz mérten szépítjük.
pihenők

é1ő

ott

hozzátartozói is tisztelettel sétáljanak

a sírok közti utakon és törődjenek awa1, hogy
majd nektink és é1ő szeretteinknek is méltó nyugvóhely legyen a temető gondozott kertje.
Ú1 torvény, amiÍ az

Rozália férje

ÁNrsz (Álami

2001. Július 21.

nÁznssÁcrÖrÉs:
Papdi Tibor, Röszke és lGrolyi Karo|ina,

den eltemetett halottnak ktilön-ktilön

Népegész-

is biztosítva

legyen a 25 évig tartó kegyeleÍt' (porladási) háborítatlanság.

A

Annak, hogy írok' két oka van, egyik, hogy szeretnék
onöknek egy kicsit bemutatkozni, a másik és ennél
fontosabb indok, hogy e1 kell.meséljek egy kedves és
igaz törÍénetet, ami itt az onök községében esett
meg velem a minap.
Magamról annyit, hogy május hónaptól vettem át a
Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet Röszkei kirendeltségének yezetését. Minden erőmmel, tudásommal, tapasztalatommal azon vagyok, hogi ez a fiók
kivül-belül megújuljon, szépüljön, gyarapodjon. Mikor a szőregi központunkbó1 utamra bocsátottak ko1_
1égáim, főntlkeim figyelmeztettek' nehéz feladat
iesz és igazuk lett, de én nemaza típus vagyok, aki
egy kis nehézsé g láttán feladja hanem ellenkezőleg
az akadályok makaccsá tesznek és még több energiát érzek az akadályok lekiizdéséhez. Mit gondolnak
ki volt az első ember itt, aki segített nekem? Eliíru-

lom, az önök

Polgámestere' aki .jó tanácsaival,

segítőkészségévelmegkönnyítetÍe az első lépéseimet. Azután egy szép májusi napon megismertem
egy másik kiváló embert. az Önök plébánosát. Beszéigettünk és ő észrevette az én tiszÍaságra, rendSzeretetre való erős törekvósemet. Nemrégiben azzal
a kedves ötletével lepett meg' hogy maradt neki a
temető útjának lerakásából annyi téglája, hogy abból
rendbe lehetne hozni a Tiakaréla zöveÍkezeÍ előÍÍIévő
bejárót, és ő ezÍ az anyagot nektink adná. A temetői
munkít és az anyagoÍ ifj. Dani András adta a Plébánia számára. Pár nap múlva András bejött a Takarékszövetkezetbe' ahol elmeséltem neki a Plébános úr
ötletét. Erre ő,ha aPlébános úr ezt nektink adja, ak_

A

sírhely

temetés úán 25 évnélelőbb nem

szabad megbolgatni a holttestet, vagy eladni

a

2005-ben ismét temetni fognak valakit az érvényes

családi sírba, 2005+25 = 2030-ig biztosítani kell
ennek a halottnak a háborítatlanságot. Mivel az
1990-ben vásárolt sir 25 év múltán 2015-ben lejáI,
15 évet még meg

kell fizeÍni az új temetés alkal-

mával'Ezzel a sírhely 2030-ig el nem adható. De
ugyanakkor a mellette rylugvó régebben eltemetett

hozzáÍuÍozó sírhelyet ts

ep

évsz.intre

kell hoz.ni,

vagyis annak a további újravá1tását is ekkor ke1l el-

intézni 2030-ig ' Ez a szabáIyzat a temetéskor
fizetendő kiadást növeli, egyébként2015-ben

fizetnl' Az APEH pedig a temető tulajdonosától
l2vo adóbefizetést kíván minden eladott sírhely

újabb 25 évre,azaz 2040-ig még többetke1lene

á,rábóI, amit felszámít a ryászolóknak' 2001, au_

gusztus 1-tő1 a mi temetőnkben is ehhez kell igazodnunk. Szíves megértésüket kérem.

sírhelyet. Bzért minden temetéskar az. akkor elte-

Kartal József

metett halott szómára 25 évig bizÍosítani kell az

plébános

SzeÍetnémelsuttoglll.".
Tisztelt Mindenki!

1990-ben

25 évlg, tehát 2015-ig érvényes. Ha történetesen

ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) előír, hogy minéves, l.ovászi

PELDA:

kor meghalt hozzátatozőjlk számána.

Ezt mindenki tapasztalhada. Kérjük, hogy az

Papp Ferenc 80 éves, Ma1atinszki Franciska ferje
t 2001. július 8.

t

záke1lváltant még annyi évet, hogy 25 évigzavar-

Csólyospálos 2001. július 14-én házasságot kö-

TEMETóI ELIGAZÍTAS

zoot. július 6.

Molnár Antal72

t

metik a megholtat, a sírhely lejárati idejéhez hoz-

Vőneki Gábor' Röszke és Kocsispéter Rita,

82 éves, Széipál Irén özvegye

2001. június 24'

Tanács Etelka 68 éves, Szélpál József özvegye

t

érvénleshellet. Ha meglévő családi sírkertbe te-

Feleségemhe7

kor ő viszont megcsinálja abejárőt, mivel ő is ott jár
be és azok közé tartozik, akik letaposták a füvet, csináltak egy kis csapást, hogy gyorsabban bejussanak
hozzánk. Neki is láttak a munkának, s mire ezt a kis
írást befejeztem, addigra miár a virágok is ott lesznek a mi kicsi bejárónk mellett, amit egy másik kedves Ugy{e1ünk, Csonka Imre kertész bocsát rendelkezésünkre, mindannyiunk örömére. Remélem, hamarosan még nagyobb lesz a Plébános úr elégedettsége, ha végre sikerül a Takarélazövetkezet előtti
,,kertet'' is rendbe tenni. Lennének még sokak, kket
m egemlíthetnék a Po stát, po stás unkat, a I<éÍ úz1eÍeÍ,
ahová rendszeresen járok vásárolni olyan dolgokért,
melyek nélkiilözhetetlenek ahhoz, hogy a munkával
eltöltött idő gördülékenyen és jó hangulatban teljen,
valamint az U5felek rögtön ahogy belépnek, lássak
Mi őket várjuk. Szeretném még azt is elsuttogni
onöknek, hogy a Takaréla zővelkezet lgazgatósága
úw döntött, hogy felújídaa kirendeltséget. A tervek
i.észen vannak, de ez nem zavar1amajd azUglte\eink kiszolgálását. Munkatársaimmal közösen azon
vagyunk, hogy mindenkinek aki betér hozzánk megtaláljuk a megtelelő megoldást. hiszen Önökért vagyunk itt. A takarélszövetkezet korszerű számítástechnikával, gyofs, pontos , diszkét ügyintézéssel
v.ár1a önöket. Még valami személyeset. Tudják reggelente, mikor Szeged felöl jövök az E5-ön, almo_

san, néha fáradtan és egyszer csak meglátom a
röszkei templom tornyát, akkor hirtelen elmosolpdom és úgy érzem nincs semmi baj, hiszen önök
fogadtak, bíznak bennem és segítenek nekem.

Köszönöm'

be-

Kass Klári

Te Napfénysugar
Stomorlrís tiindöklő mosoly
kezedben dalol a kijtőtű

qigasxtal az unokak dallamos hangja
uagyol

az

a szeretetre, a simogatasra,

őlelésre.

Teneid uannak a

jtjqőre,

de mégis sakszor vddolod magadat
pedig te uagy a belső éaésekkiralynője
tündí)klő csillaga.
Mélységes s7omorúsag fonja be lelkem,
miétt nem tudott úgy kitarulkozni
s7erető kar1aidban mosolygó pillantásod
alatt,
Te uagy a7, aki örijkké élni fogsz
a lelkr,kben; a mindennapok gondolatuilasdbqn.Testuéred,

Csöpike

fiad, men1ed unokaid,

fér1ed és

k'önnye ket lwllató sziq,ében, Ielkében'
Elni fogs1 a segító ismenísök, rokonok

sziué-

ben,

míg majd eg1s7er talalkoxunk és összeölelkeziink
a nagy mindenségben, a7 örökkéualó tlégtelenségben,

ahol muzsikaszó hallatszik a7 égen és su"
garozza
a földre a dallamok s7ómyan, hogy s1eres_
sétek

egymóst emberek!

Á^r,
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SPORT
LabdarÚgús

csapatnál fo1ytat1a' Az ifinél is csak ennyi a vá1tozás, itt még remélem, két korábban leá1lt játékosunk újra kezdi ajátékot. Tartalék csapatunk sorsa
is rendeződött, ugyanis őket ismét Megye III. osztályba sorolta a szövetség, oda, ahova vágyódtak.

Eiőző számunkban beszámoltam minden sportág
minden csapatának e1múlt bajnoki szereplésérő1,
most lévéna nyári pihenő, nem sok híne1 tudok
szo1gá1ni olvasóinknak.

Megye l-es fe1nőtt csapatunk háza táján nincs
nagy mozgás, Nemes Béla távozása a
Mórahalomba biztos. If.1úsági csapatunk két kiöre'
gedett játékosa, Boga Péter és Jaksa ]stván az e1ső

KézíIabdu

Csapatunk házatáján nyugalom van, várjuk a szövetség döntését, ugyanis tú1 kevés a csapat a me-

gyében, így regioná1is összevonásokról

hallani hí-

reket.

A ry.ár legobb híre sportvonalon, hogy önkormányzatunk sikenel pályázott az új oltbző építésére, s kézzel fogható közelségbe került a do1og, az
átadástewezett időpontja 2002' májlls 1. A Sportkör ismét árusít téglajegyeket, ha valaki segíteni kíván. a Totózóban Horváth Gézánál vásárolhat.
Papdi Lász|ó

A következő lehetőségek áilnak rendelkezésükre:
lítenem a műszaki érvényességné1küli járművel A röszkei rendőrőrs te1efonján: 213-234.
tonságát, testi épségétveszélyezteti. Itt kell megem-

Kék hirek

a vezetői engedély né1küli köz]ekedést,

Fontos: Segítségkérés
esetén az ingyenesen hívható

ma1 va1ó közlekedést. ittas vezetést, va1amint a köz-

szo1gálatban a terüieten helyi rendőr, akkor hamarabb kiérkezik Szegedről egy járőr.
Név nélkül az alábbt helyeken tehetnekbejelentéseket:

közlekedést,

Ez(lttal a bírságokkal.. kapcso1atos gondolatokat már érvénytelen(régi háromszög alakú) rendszám- 107-es telefonszámot hívják, mert ha éppen nincs
szeretném megosztani onökkel.
Bizonyára tudja mindenki, hogy a Rendőrőrs nem a
becsü1etesen dolgozó röszkei po1gárok ellen jött
lelre. Tllin az is nyilrániuló. hogy nem célunk a lalubln mindenkit megbírsÍgtllni. leljeienteni lninden aprósagért (amit a feletteseink egyébkénteIt arnak tőlÍjnk!t' Szeretném azonbrn t'elhÍvni
szrves [igyelmel lrra. hog1 kötelességünk a törrényes eszközökke1 eljárni, ha olyan cselekményt
tapasztalunk, amely a polgárok saját és mások biz-

l

lekedési szabá1yok durva, szándékos megsértését.
Ezeket a szabá1yokat azérÍhozták, hogy a polgárok
biztonságát megteremtsék és fenntartsák, a bírságok szerepe pedig nem az államkincstár gyarapítása, hanem a szabályok betartatása. Mégsem
azért kei1 a szabá1yokat betartani, hogy ne büntessen meg a rendőr, hanem a saját ós a társaink
biztonságáért, nyugodtabb életéért'
Fol5amatosan szímitunk az Öncik segítségérel

E-mai1

:

roszkeors

@

freemail.hu

;

SMS :30/853-04-25
Személyesen a Rendőrőrs épületében hétköznap hivatali munkaidőben (08-16)

Németh Gábor
r.zászlós

Közérdelríi teleÍonszo mo!(
Dr. Sövényházi llona

Rendórség: 107

Tűzoltók 105
Mentők 104

21

Rösz.kei Rendőrörs : 21 3 -23 4
Polgárőrség: 06-20 19 - 17 7 -332:
213-389
Önkéntes ffizoltők
Varga László parancsnok:
06-2019-238-191
Papdi László i a6-1 0 l2-1 45 -943

Határforgalmi kirendeltség i

21

3-410

3

-0

18

gyermekorvos:

; 06 -20 I 9' 422 - 686

Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:
213-323
Dr. Szita Vilma fogorvos:213-344
Y édőnői Szolgálat: 21 2-609
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

213,350
Központi orvosi ügyelet: 414'314
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)

Állatorvosi ügyelet:
Dr. Perényi János: 06-30

19

-982-684

Teleház573-870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hivatal: 21 3 -260
Szolgáltatások:

KábelTV hibabejelentés
Márki Jenő: 06-20/9-858-1
:

1 1

Ördog Tibor : 06-20 13 -321 -196
Démász mórahalmi ügyfélszolgá1at:
281-442
Térségi Y ízmíi:21 3 -560 (hétköznap 7-9
óráig)

Szennyvíz hibabejelentés
Gyöngyi Arpád: 06-2019 -11 3-31 5
Tanács Roland: 06-20 19 -I1 5 -632
:

HatÍtr őr lzeÍl Kirendel tsé g : 425 -9 82

krtézmények:

(Szeged, Moszkvai kÍt. 12-14.)

orvosi rendelők:
Dr' Tari Zoltán háziorvos
21 3 -5 r0, 06-1 0 I 3r3 -99 1 4

:

Polgármesteri hivatal: 573-03 1
Napkoziotthonos Ovoda: 21 3-480
Altalános Iskola: z13-420

Dégáz hibabejelentés : 06-80/820-

Sportcsamok:213-250
Művelődési ház: 21 3 -366
Könyvtár: 213-011

(Szegedi Környezetgazdálkodási

14

1

Szilárd hulladék elszállításával

kapcsolatos információ: 489-1891204
Kht.)

