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Július hónap nem bővelkedik ünnepekben. TaIán azért,
mert a legfontosabb mezőgazdasági munka, az araÍás
időszaka.
Július az aratás és a gyümölcsérés hava, az év legmelegebb hónapja.
A nappalok lassan rövidebbek lesznek, ahó végéig54
perccel hosszabbodnak az éjszakák.
Régen az aratók _ a kenyérnek kjáró tisztelettel _ Sarlós
Boldogasszony napján (úlius 2.)hszdÍékmeg a kenyérgabona betakaritását. Az első rendeket az asszonyok
vágták1e sarlóval, azt a bibliai példátjelképezvén, hogy
aSzűzanya arat, és a fiára hagyja, hogy ffitsön, s a búzát a konko1ytól eMlassza.

Solszor bevált tapasztalat kapcsolta össze az apostolok
oszlásának (15-én) emlékezeteÍaz időiátás ekkora vár-

a július, a
néphit szerint az apostolok szétosziatták a mennydör-

ható fordultával. Ha eddig zaklatottabb volt is
gést, és a vihatfelhőket.

Az

asszonyok ezen a napon sütötték az új lisztből dagasztott kenyeret, háiaadásképpen, a templomi úrvacsonához. Huszadilcín, viharhozó Illés ptóféta napja, sürge!
te az araÍókat a még lábon álló termés mielőbbi betaka-

rításfua,

Névnopok:

Illés (úlius 20'):
Illés vagy Eliás ószövetségi prófóta volt az i' e.9. századbanlztaelben. Aháb (Acháb) uralkodása idején az isteni akarat közvetítőjeként lépett fel. Küzdött a Baál-kul-

tusz ellen. Megjövendölte,

hogy a királyi ház elnyerí

büntetését az elkövetett igazságtalanságokrt. Illést, miután hatalmát Elizeus prófétának adta át, tüzes szekéren

ninrr
Szokiísomtól eitérően e havi számunkban nem

a képviselőtestüIet áItal meghozott határoza-

tokól

szeretném az ijság olvas óit tájékoztatnt,
hanem anól a ,'nagy utazásról'', melyre egy év
óta készült a röszkei képviselő{estület. Mint
anól már előző számúnkban is írtam' az elmúlt évben több országban is sikerült testvér-

települési kapcsolatokat kialakítaniuk a

röszkeieknek. Köztük van a dél-franciaországban lévő St. Piene de Trivisy is. A június kcizepén megtartott képviselő-testületi ülésünk ja_
vnészéÍaz (lÍtal kapcsolatos előkészületek és
megbeszélések töltötték ki. A képviselők mel_
lett velünk utazott a Szeged Táncpgyrrttes kamaracsoportja és kézművesek is' Igy bemutathattuk országunk és a dél-alföld népi hagyo_
mányait, kézműves munkáit és legszebb magyar táncainkat is. Persze ajándékokkal is készültünk, hiszen a programban nem egy hivatalos fogadás is szerepelt. Nagy kartondobozokban utaztattuk a kifejezetten ene az alkalomra

készíttetett mázas kancsókat, fűszerpaprika
motívumokkal díszített tányérokat, magyal'
megyei, röszkei és millenniumi zászlókat, az
i Ördögh Tibor által Röszkéről készített videófilmet és CD lemezeket, díszcsomagolt fűszerpaprikít és francia nyelvű idegenforgalmi kiad. ványokat. Persze nem feledkeztűnk meg a kuli-

náris élvezetekól sem, hiszen a csomagok közÖtt jól bebugyolálva ott lapultak az ugyancsak

ajándékba szánt Tokaji Aszúk és Unicumos
üvegecskék is. Két napos és igencsak fíxaszÍó
buszozás után június 19-én fáradtan, de
jókedvűen kíszálódott le csapatunk St. Piene
de Trivisy főÍerénaz autóbuszról. A szálláshelyek elfoglalása lIán _ a képviselők családoknál', a néptánc együttes tagjai pedig a település

festői campingjében kaptak he$et _ kiadós
ebéddel köszöntöttek bennünket a helyiek.

Délután már látogatást tettünk egy fonalfeldolgozó üzemben majd egy planetáriumban és
egy csillagvizsgálőban. Igy azÍán nem sok
időnk maradt átöltözni az esti ünnepélyes fogadásra, ahol St. Piene de Trivisy és ahozzáÍutozó Ííztelepülés polgármesterei és képviselői
is részt vettek. Ekkor került sor a testvértelepülési dokumentumok ünnepélyes aláírásiára és
az általunk oly gondosan összeállított ajándékok átadására is.Ezen az estén bizonyossá vált
az'hogy a települések és azokyezetői mennyire nagyra értékelik a kralakult jó kapcsolatunkat és reményeik szerint ezek után minden évben sor kerül majd a delegációk találkozására.
Az a\áirt testvér-települési szerződés több
pontja is kitér ana, hogy a sport, az idegenforgalom, a kultúra és a településfejlesztési elképzelések egyik nélhilözhetetlen fonása lehet a
közeljövőben a hatiárokon is átnyíló testvér{elepülési kapcsolatok é|ővétételeés azok folya-

(folytatás a következő oldalon)

tüzes lovak ragadtiík el.
Jakab (,úlius 25.):
Zebedeus halász fiaként testvérével, János evangélistával
együtt híWa meg Krisztus a tanítviínyok közé azzal az
ígérettel'hogy az emberek halászává teszi meg őket. Jelen volt, amikor Jézus feltámasztotta Jairus lányát, valamint a Tiábor-hegyen, Krisztus megdicsőülésekor ós elfogásakor a Getsemáne-kertben. A legenda szerint Jakab
Júdeában és Szamariában prédikált, majd Spanyolországba ment. Amikor elfogták, és ah,lvégzőhel}te vitték,
az úton meggyógyított egy bénát, mire az egytk kísérője
megtért, akit meg is keresztelt. Mindkettőjüket lefejezték. Jeruzsálemben temették e1, de késóbb Spanyolországba került, az otszág patronusa, és hilönösen tiszte1ik.

Jeles nopoki
Július 1.: Epítészeti Világnap. AzEpítészek Nemzetkö-

zi Szövetsége (VIA) nyilvánítoÍta azzá, hogy felhívja a
figyelmet az ember környezetét meghatátrozó módon ala_

kító építészetre.

Julius 2.: A Sportújságírók Napja. A Nemzetk)zi Sportújságíró Szövetség 1994 szeptemberében Rárizsban hozott döntést enől.
Jríüus 4.: Nemzetközi Szövetkezeti Nap' Annak alkalmából, hogy 1844-ben az angliu Rochdale nevű kisváros
28 polgnalétrehozÍa a legelső szövetkezetet. 1922' óta
ünneplik.
J,úlius 11.: Népesedési Világnap

Abrahám Gyöngyi
könyvtáros
Lapunk következő száma 2001. augusztus 9-én jelenik
meg. Észrevételeiket,írásaikat és a hirdetéseiket jtilius
23-ig várja a Teleházban a Szerkesztőség.

népművészeiáltal készített tárgyak is he1yet kaptak
a kiállított tárgyak között, amiből tetszés szerint vásáro1ni is lehetett' Rita az utolsó napon az általa készíÍeÍttárgyakata St. Piene-i óvodának ajándékozta. Minden nap más településen fogadtak bennünket, így módunk volt arra, hogy megismerkedjük a
francia emberek mindennapjaival is. A teljesség
igónye nélktil hadd említsem meg, holjártunk, és
mi mindent volt alkalmunk megnézni a néhány nap
alatt. Jártunk protestáns múzeumban, gránttbányában, ásványmúzeumban, a Carcasonne_i középkori
várban, úsztunk egy kicsit a Földközi-tengerben,
viárosnézésen jártunk Albi-ban, ahol egy gyönprű
kataedrális kápráztatott el bennünket, sétáltunk
Cordes csinos kis utcáin, megismerkedhettünk a
Ruffis-i kípolna történetével, e1sőként nézhettük
meg a St. Piene-benjúliusban átadásra kerülő Kaland Parkot' birkafarmon láthattuk apwaszti gazdálkodás technológiáját, majd a sajtüzemben az el_
készült sajtokat is megkósto1hattuk. Egyszóval cso-

A csapat iinnepélyes fogadósa St. Pierre de Trhlisyben

dálatos volt az a sokzínű program' amit Ne1ly

Barthes, St. Piene de Trivisy polgármester asszo-

számunka cisszeállítottak. Mégis, számomra a legemlékezetesebbek azok a feliénya és segítőtársai

pések voitak, ahol úgy érezÍem, hogy mi is tudunk
a vendéglátóinknak valamit adni, hiszen a néptánc
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matos ápolása. Francia barátaink minden kis falu_
ban nagy Szeretettel és érdeklődéssel fogadtak bennünket és igyekeztek minél többet bemutatni a tíz
település értékeiből' hagyományaiból. Persze mi is
több helyszínen, nevezetesen négy alkalommal adtuk elő hagyományőrző néptánc műsorunkat, megismertetve a francia embereket a magyar Íánc szépségeive1. Köszönet illeti ezért Nagy Albertet' a Sze-

ged Táncegyuttes vezetőjét és a kamara csoporl
táncosait, Vlocskóné Rita egy jellegzetes paraszti
gazdaságot mutatott be kiá1lítáSi anyagában, me_
lyet kizfuólag telméSzeteS anyagokbó1, nevezetesen

csuhéból készített el. Ezen kívül bemutatta a magyar húsvéti tojás festésénekminden csínját-bín1át
az igencsak nagy érdeklődéstmutató francia embereknek.
Dél-alföldi Népművészeti Egyesület

A

Vlocskoné Rita Mzműves kiállítása és az érdeklődő francia vendéglátók

2

Csoprtl<ep az

műsorok és a kézműves kiállítások színvonala reményeim szerintjó hírét viszik a messzi Franciaországba ennek a kis települósnek, amrt úgy neveznek a térképeken hogy Röszke. Lacaze-ban aZene
Unnepén szerepeltünk, Sénégats-ban pedig a Szent
Iván éji tűz ünnepi mulatságán népszerűsítettük a
magyar kultúra tánc és kézműves hagyományait. Itt
főszakácsaink' Balogh Istv.án ós Csonka Imre anól
is gondoskodtak, hogy a részt vevő vendégek megismerhessék a mas/ar konyha különleges ételeit.
Bizony, azízes magyar pörkölt után mindenki megnyalta mind a Íízujját| S mivel ez az étek íz|ettlegjobban francia barátainknak, ajándékba kapták a
pörkölt receptjét és a bográcsot is, hogy bármikor
el tudják készítenie nemes étket! Termószetesen
vendéglátóink falujában is szerepeltek táncosaink
és kézműveseink' Minden településen hangu1atos
magyar táncházi programon ismerkedhettek a franciák táncainkkal. Fiatal táncosaink anól is gondoskodtak, hogy a résztvevők egy percre se pihenhessenek! Ilyenkor születtek azok az ismeretségek és
barátságok, ame\nek egyenes kÓvetkezménye az,
hogy a buszon hazaÍelémiár a jövőre hozzítnklÍtogató francia delegáció programját tervezgettük!
Polgármesterünk a hivatalos fogadásokon beszélt
kistérségük idegenforgalmi látnivalóiról és turisztikai nevezetességeiről is' jó szíwe1 invitálta vendéglátóinkat a szép alföldi tájaka. A Montredon-

Arifut-i hegyek negmászása utáni pillanatokban
á*e

{

j,

tr${f á. $g$Js$
'd

Vabre-i Megyei Közgfílésben megismerkedhetett
az oÍÍanidöntéshozói folyamatokkal is. NaE megtiszteltetésként éltük meg azt, hogy a MontredonVabre-i képviselók tiszteletbeli tagjukká választottiík Röszke község polgármesterét. Kü1cjn érdekessége és nagy hangsúlyt adott utazásunknak az is,
hogy 2001_ a Franciaországi Magyar Kultúra Éve.
Igy mód nyílt aÍra, hogy Röszke _ 3260 fős telepü_
lésként_ egy országos programban vegyen részt!
Ene méltán lehetünk büszkék! Az egymillió forintra rúgó buszköltséget önkormánpatunk a Franciaországi Magyar Kultúra Eve alkaImábólkiÍrt pályázaÍon támogatásként nyerte a Nemzeti Ku1turális orölaég Minisztériumának elktilönített pályá_

zaÍi kereÍóbőL Ezt

A francia hagyomótyőrző

együttes míisora Ltlcaze-ban

a

tarÍalmas programot és

kltűZött céljainkat nem sikerült volna meEalósítanunk az ő támogatásuk nélktil. Köszönet órte ! Reményeim szerint jövő év nywán hasonlóan tafialmas élménybeszámo1óban írhatom majd meg
ontjknek a náluk vendégeskedő francia delegáció
általunk megvalósított programját. De addig rengeteg munka vár ránk, amihez kívánok mindannyi_
unknak türelmet, kitaÍtáSt és persze jó egészséget|

BMM

Kék hirek
Tavaly ilyenkor Horváth Zoltán kollegámmal
több éjszakát eltöltöttünk civilruhás gyalogps
szolgálatban Röszke belterületén, főleg az ,,Ujosztásban''. Amit akkor tapasztaltunk, az számunka is meglepő vo1t. Az ott lakók annyira bíz_
nak embertársaikban' hogy az alapveÍő biztonsági lépéseket sem teszik meg értékeik megvédésé-

re' Több kerékpárt láttunk kvülről a kerítésnek
vagy a sövénynek tiímasztva. Még többet bent az
udvaron' elöl, látható helyen' ami még rendben
volna, ha nem feledkeznének meg a tulajdonosok
a kapu gondos bezárásáróI. E1múltak már sajnos

azok az idők, amikor Röszkén áLlandő hatÍrőr
szolgá1at volt, a kiskatonák pedig ismertek mindenkit. Mostanában _ szerencsés esetben _ éjsza-

kínkéntRöszkének 2 rendőrön kell osztoznia
Mind egy szemig efogyott az ízletes magyar pö*iilt!

Szentmihállyal, esetleg a polgárőrök segítségére
számíthatnak még.
Azt mondják a falu lakói, hogy miért zátrnákbe a
kapukat, hiszen ami az ő tulajdonuk, azÍmiérÍ
vinné el más? IgazaÍ is kell nekik adni, de a más
tulajdonának a tiszleletben tartása sajnos mára
már ,,kiment a divatból'', így ezúton kérem a
tisztelt polgárokat, hogy jobban vigyázzanak értékeike. Kérdezzékmaguktól inkább azt: miért
hagynám nyitva éjszakira?
Továbbra

ií számítunk

az Önök segítségére
!

A következő lehetőségek á1lnak rendelkezésüke:
A röszkei rendőrőrs telefonján: 213-234'
Fontos: segítségkérésesetén az ingyenesen hívható 107-es telefonszámot hívják' mert ha óppen
nincs szolgálatban a területen he1yi rendő1 akkor
hamarabb kiérkezik Szegedről egy járőr.
Név nélkül az alábbi helyeken tehetnekbejelenté_
seket:
E-mai1

:

roszkeors @freemail.hu

;

SMS : 30/853-04-25
Személyesen a Rendőrőrs épületóben hétkiznap
hivatali munkaidőben (08- 16)
Tiinccsoportunk bemutatóin pimsra tapsolta a tenyerét a közönség
ftÁá.
_Jt!*t
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Németh Gábor
r.zászlős
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Garázsok, raktárak' üzlethelyi-

Kútlurás' $zívattyúiavítás

könnyűszerkeZeteS

Vállalom fúrott kutak készítésétházi

ségek stb. céljára alkalmas.

A nÍívelödésíházban

változatlanul mííködík

elemekből

akár házilag összeszere1hető
építményekmegrendelhetők

vízellátásra. kiskertek öntözésére és
sok szűrővel, nagyobb vízhozamok

hőszigetelten is.

totó-szolgáttatás!

Tel.: 621 4 | 6-531,

Feketefehér és színes lilmek
elöhívása, nagyitása
minden méretben!

eléréséreis.
10

13 10-31

Vállalom más által készített kutak

34

javítását,

kút lej cseréjét.

Vállalom vízszivattyúk jav ítását és
felújítását

Dróthátó' horgan}zott és
műanyag bevonatos
fonatotro madárháló,
huzalok tegotceóbban a
készítötait!

Szolgáltatési árak:
9x13 fénykép:30 Ft/db
Negatív filmhívás: 300 Ft/db

Fényképezéshez

Domaszóh' Uttörö

fílmek kaphatók!

b2/ 2a+t27,

u.

l.

(hozom-viszem).

Ellenőrizzék öntözó

berendezéseiker'

hogy időben elvégeztessék a
szÜkséges javításokal

l

Kormány Tibor vállalkozó

Tet.!

6725 Szeged, Földmíves u. 41la
Tel.: 443 -63 4, 06-30 19 589 -1 1 0

oó-2o/91&lóÍ5

+

E
Júniusi számunkban megje-

D

Teleházban veheti át.

]ent rejtvényünk helyes

E

megfejtése:,'ÉolsvÍz''
Ezúttal Kovács Anta1né'

természethez kötődik.

Röszke, Vasvári u. Z.sz

Beretzk Péter Természetvé-

ti

a7aÍ-

olvasónknak kedvezett

a

szerencse. Nyereményét a

havi megfejtésünk is a

A helyes megfejtők között

delmi Klub ajándékát sorsoljuk ki.

Falusi Suttogó
Roszke KÓzség Képviselő-testületének lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Megjelenik havonta 1 300 példányban

Kiadó cime:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62)513-03l
Felelős kiadó: Magyari Lász|ó
Fószerkesztő: GyÖrgy I ózsef
Készült a Nyomdamester 2000. Kft.
gondozásában

NyomradaaaaegÜetr B€tséF#.
ólkotó

uerr"

techmoff{ógió

ó724 Szeged, Mokkos-erdő sor

4

a

3ó.

Tel.: (ó2)559-280

K R E

Y E
S Z
a E
C v

S

J D Z
H C A
R Y G
B

N

Y

J D R A v
v A
S Z
K ő ^R o S
G H I P A
E u H F J
N D

L Z

Ó

H P S
N R I Z
E Á N A
T B E M
M A R o
A o L S

C

I

M
T
I
S

Z

T D U N A

A P
R A
N G
A Éi

E o
S R
R B
E J
*-* "-

A
F
N

P
#*"---

t-

j

Köz}asznúsági jelentés
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minff5ii| nyugdíiasnak?

A Beretzk Péter Természetvédelni Klub Egyesiilet - 2000.
1.

Egyrészt akr a 62. életévétbetöltötte

Számviteli beszámoló:

és az öregségi nyugdíj-

hoz szülaéges legalább 20 év (résznyugdíj esetén l5 év)

BEVÉTELEK (Ft)

szolgá1ati időve1 rendelkezik függetlenül attói' hogy részóre
az öregségi nyugdíjat megállapították-e vagy sem. Másrészt

Nyitó vagyon 2000.01.01

aki ténylegesen részesül előrehozott (csökkentett) öregségi

Támogatások:

nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban vagy szolgálati nyug_

Bankkamatok:

díjban, illetve részérekorengedményes nyugdíjat á1lapítor
tak me-{.

A nyuge1látás megállapítását

a munkavállaló

kérelmezi. Ezt

megteheti a munkaviszony fennállása alatt is. Lehetősége
van aÍTa, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után és 20 óv szol-

gálati idővel csak a nyugdíj megállapítását kérje, anélkül

hogy fblyósítanák, ezt hívják nyugdíjösszeg rögzítésnek.
Ebben az esetben, ha a nyugdíjkorhatár betöltése után leg-

366,256Ft
3.550.000 Fr
54.013 Ft

Egyéb' saját bevételek:

160.000 Ft

Bevételek összesen:
*

4,130,269 FÍ

A L'ámogatások összege két naptári éwe szól,

a programok két évben átfutóak a

kétévesköltségvetési terv miatt.

rorrsÉcnr 69

alább 365 nap szolgálati tdőt sze'rez, választhat, a a koráb-

Működési költségek:
Rendezvények, prqektek megvalósítása

ban megállapított öregségi nyugdíj és a tényleges nyugdíja-

Támogatások:

853.641

Fl

2.025.441Fr

zás időpont1ában megá1lapított nyugdíj között.

A nyugdíjasok munkaviszonyának felmondására vonatkozó
szabályok: a munkáltató rendes felmondását nem kciteles
megindokolni. A nyugdíjas munkavá11a1óra nem vonatkozik
a felmondási tila1om. Nem jár végkielégítésa munkaválla-

lónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének
időpondában nyugdíjasnak minősül.
kavál1aló munkaviszonyát rendes

fe]

A

munkáltató a mun-

mondás sal a rá irány adő

öregségi nyugdíjkorhatár betöltésót megelőző 5 éven belül a
62. é1etévénekbetöltéséig csak különösen

szüntetheti

meg'

indokolt esetben
Dr. Árva Gabriella
ügyvéd

Költségek összesen:

2.819.395 Ft

Záró vagyon 2000.I2.3L

1.250.874 Ft

Banlazámla egyenleg:

L119.316.-Fr

Házipénztár egyenleg:

131.558

Fr

2.Költségvetési üárnogatás felhasználása:

Az egyesület 2000-ben 650.000 Ft költségvetési támogatást nyert el. A Magyar
országgy{ílés Társadalmi Szervezetek Bizottságától 200.000 Ft, és az oktatási Minisztériumtól 450. 000 Ft támogatást kapott. A támogatást a működési költségek fedezésére fordí_
tottuk.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az eg'vesület vagyonátképező eszközök

az egyesület irodájában kerülnek felhasz-

ná1ásra.

Bálásruha
árusítás
Felnőtt- és gyermekruhák is!
Röszke, Dózsa Gy. u 31.
(bent az udvarban)
Ciépi kárpit- és szőnyegtisztítást is

vállalok!
Nyitvatartás:
hétÍő, szerda, 1Éntek:
9-13 óráig
Kedd, csütörtök, péntek:
14-16 óráig

Tel.: 06-30 /257-7406

A cél szerinti juttatások kimutatása:
A közhasznú SZeflr'ezet álÍalCél szerinti tevékenysóge keretében nyújtott szolgáltatások.
Természeti értókek felvételezése.

A Hely

aho1 ólünk program,

Tanösvény feMtelezése és megvalósítása'

Millenniumi rendezvények megvalósítása,
Nemzetközi kommunikiációs program megvalósítása' dán és romániai környezetvédőkkel
Lakossági információs pÍoglam.

A célszemélpk a Régió lakosai, az
a 20-szorosa

érjnÍeÍÍszemé1yek kb. 2500 fő.

A közvetett hatás ennek

is lehet.

A lQpott támogalások felsorolása: KAC, oktatási Minisz, Csongrád m-i Önkorm' Nemzeti Kulturális orotscg Minisztériuma, Ökotárs Alapíwány, Kaán Károly Tennészetismereti Központ,

KOMA.

A közhasznú szervezet tisztségviselőinek ny(tott juttatások értéke,illetve összege:
A kÓzhasznú szetvezet tisztségviselői nem részesültek juttatásokban.

Röszke, 2001.06'28.

Sára Endréné elnök
9éÁe*

fti#á.

4J'é

{ilídíil3$

dezett évzáró gálaműsoron, aho1

mííI(ödő
tennivalónk a házunk táján! Aki az utóbbi időben
jrárt felénk láthatta, hogy megindult a homlokzatfelíjítás hatalmas munlcíja, aminek eredmónyét
reményeink szerint teljes szépségébeniáthatják
majd Röszke lakói a falunapraÍeÍ-rezeÍÍ ünnepélyes
átadáson. Ekkor szándékozunk majd megünnepel-

ni a ház

fennállásának 75 éves évfordulóját is.
Mindenekelőtt azonban hadd számoljak be a júniusi történtekőI. Gőzerőve\ fo1ynak a Röszkéről
készítendő film munkálatai' szép képanyaggal és
hasznos információkkal' érdekességekkel tö1tjük
meg a film kb. 25 percét. Az iskolai tanév végéhez
közeledvén a művészeti iskola diákjai is számot adÍak az év fo1yamán elsajátított tudásukról az évzÍr
ró koncertjükön és táncvizsgáikon. Sok szülő volt
kíváncsi csemetéjére és a gyerekek nem okoztak
csalódást. A rengeteg virág, amit a zenepedagógusok ós a tánc ohatók kaptak, mind-mind a gyermekeink és a szülők köszönetét fejezték ki. Remélem jövő évben még több gyermeket üdvözölhetünk
majd a művészeti iskolások népes táborában ! Júni-

us 9-én a Szegedi Nagyszínházba látogattunk a
Szeged Táncegyüttes ünnepi gálaműsorára. A néptáncoktatásban részt vevő gyerekek örömmel fedezték fel a felnőtt táncosok között oktatójukat, s re-

mé1em még nagyobb kedwel és lelkesedéssel vágnak majd neki ajövő év feladatainak. Június 11'én

ők is számot adtak tudásukól a Röszkén megren-

ló szemé\zetnek! A tánc tanulásán túl szakmai
programokon, daltanuláson, vetélkedőkön'

kézműves foglalkozáson és játék foglalkozásokon
is részt vettek a gyerekek' Kemény munka folyt a
táborban nap mint nap' de a búcsúestbemutatóin
magunk is elcsodálkoztunk, mennyit fejlődtek a
gyerekek az eE hét alatt! Külön öröm volt számomra aZ, hogy Roszkéról 18 gyerek vett részt nyárendezvényünk, melyet közösen szervezünk a ri programon. Ok biztosan nagy kedwel kezdik
hatrárőrséggel minden évben egyre gazdagabb majd meg szeptemberben a néptánc tanulását.
programot kínál. A hagyományos kispályás foci Bennem az fogalmazódott meg összegzésképpen,
mellett az idén a gyermekprogramok kaptak nagy hogy a magyar nóptánc a vi1ág legszebb dolgainak
hangsúlyt. Az egyik kisfiú találóan meg is jegyez- egyike; tartást, fegyelmet és tudást ad gyermekeink
te, hogy aHatÍtrőr Nap lassan jobb, mint a búcsú kezébe ! Gazdálkodjunk vele jól, erősítsük a gyeleBecsléseink szerint legalább négyszáz ember volt kekben a hagyományok és a tiínc szeretetét ! Köszökíváncsi
szórakozási
krkapcsolódási
nöm a sportcsamok és a napközis konyha dolgozólehetóségeke, ami azt mutatja, hogy érdemes fára- inak a tábor lebonyolításához r5nijtott segítségét|
Kü1ön szeretném megköszönni a művelődési ház
dozni ! Köszönet illet minden szewezőÍ és támogatót! A sok kulturális bemutató krjzött a legnagyobb összes dolgozójának a munkáját, hiszen ők ez alaÍt
sikere mégis a helyi mazsoretteknek volt: mrír a kis az egy hét a1att több helyszínen teljesítettek
és nagy csoport is három-három ütőképes produk- állandó szolgálatot! Végül - de nem utolsósorban
cióval lépett színpadra. Köszönöm
a szülőknek, _ a Szeged Táncegyüttes Művészeti Iskolája tánchogy segítik gyermekeiket a sikerek elérésében. pedagógusait illetik a köszönő sorok, hiszen ők soSzerencsére az idő is kedvezettjúlius első nap1án a ha el nem fogyó türelemmel és szeretettel foglalszabadtéri programoknak, így nem csalatkozott, koztak a gyerekekkel egy héten keresztül. Július és
akr kilátogatott a községi sportpályára. Jövőre újra augusztus hónap a nyári szabadság ideje, így navárjuk onöket aHatárőr Napon! Július 2_7-igtar gyobb rendezvényt eno a hónapra nem terveztünk.
tott a néptánc tábor Röszkén, amelpn hat település Természetesen állandó programjaink változás nélkisiskolásai vettek részt. A sportcsarnok szolgált kül zajlanak. Szeptemberben rnegúju1t külsővel és
tartalmas programokkal várjuk majd a látogatókat!
szálláshelyül, a művelődési ház pedig próbateremként szolgált erre az időszaka. A gyerekek Hor- Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívágosról, Deszkről, Szegedről' Pusztamérgesről és nok !
Dócról érkeztek hozzánk. Bizony, nem kis munkát
jelentett ez az egy hét az oktatóknak és a kiszolgáBMM

geinknek finom vacsorával kÓszöntük

Kicsit csendesedett az életjúniusbana kultúra házában, ami azérÍ nem jelenti azt, hogy nem akad

Telesorok

ismert

hagyományőrző táncművészek is felléptek. Vendé-

meg

a

műsort. Szinte nem telik már el úgy hónap, hogy
ne szerepelne a művelődési ház klnálatában legalább egy nagyobb helyi rendezvény' Ilpn a már
hetedik alkalommal megrendezett Határőr Nap,
me1yre az idón július első napján került sor. Ez a

!

a

és

- oki hollio' odio út

meg pénteken délután,

majd a
kezdődött

a

teleházak számánakrobbanásszerű

nö-

vekedése adÍa, Az utóbbi egy évben - hála Istennek
_ egymás után nyílnak teleházak szerte az országban. A közelmúltban 3 is nyílt Csongrád megyé-

ben: Asotthalmon, Székkutason és Ruzsán' és velük egyutt már 30-an vagyunk ezen a területen, országszerte pedig több mint 200-an. Ennek azonban
van egy pici hátránya, hogy níncs mód megismerni
egymást, pedig csak úgy lehet hatékonyan dolgozni' ha tudjuk, ismerjük, hogy a szomszédságunkban és az ország többi pontján hol működnek
teleházak, akikől segítségetkaphatunk, és ott kik

dolgoznak. Mivel ez volt az első ilyen jellegű
teleházas rendezvény, nem voltunk túi sokan' kb.:
30-an, de mi igyekeztünk tartalmasan eltölteni az
időt. A tábort megeiőzte

a

,játék".

Kártyákat húztunk, és
mint anól kiderüit e5l
indiántáborba csöppentünk, ahol mindenkrnek kr kellett találni
egy rá jellemző indiánnevet, majd össze-

Mfutélyi és az Ujszentiváni Teleházakkal közösen.
AZ ötletet

hivatalos
után

beyezető

Az elmúlt hét végén,péntek délutántól vasárnap
délutánig taltó teleháZas tábort szerveztünk a
mártélyi Holt-Tisza parton lévő kempingben a

dugtuk a fejünket és
csatakiáltást, valamint

indulót írtunk. Ezzel
jól-jól el is telt a déi-

után.

_ ahogyan anól előző számunkban is írtunk _ a
Magyar Teleház Szövetség nagyon sok Segítséget
nyújtott határon túli társainknak.
A tábort Mártély polgármester asszonya nyitotta

Az

estét egy

improvizáciős színház
társaságában töltöttük,

ahol nemcsak nézői, hanem

rendezői és szereplői

is

lehettünk az éppen

a Magyar Teleház Szövet-

megjelenő törteneteknek' Másnap közösen levonultunk a' partra,-ahol a fürdés-napozás mellett
szakmai dolgokát is megvitattunk. A tábor gyermekzsrvajtól volt hangos, hiszen az 5-6 csemete

ségének elnökségi ülése'

e1ég nagy hangot csapott, ám ez senkit nem zayarÍ.

így néhányan ott maradtak a táborban is, de vo1tak akiket hívott a köte]es-

ség, meghívást kaptak a

Jugoszláv Teleház Szövetségtől, ahol a most
megnyí1t teleházak képvi-

selői vettek részt a tisztújító közg,úlésen' A honi

vezetők nemcsak azért
kaptak meghíváSt a topolyai rendezvényre, mert
nagyon jó a kapcsolat a

határ két oldalán lévő
teleházak között.

ó

hanem

A

a

szombat este ismét szórakozásé volt.
Pieskonics András először ellazított minket néhány
játékkal' majd egy kis szellemi vetélkedő után következett a Karioke verseny, ahol mindenki megmutathatta mit is tud igazán. Sajnos nektink el kellett búcsúznunk indián társainkól a mulatság után,

mert vasárnap reggel vártak ránk itthon

a

Hatrírőrnap eseményei. Ez ahówége nemcsak ana
volt jó, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hanem aÍTa is, hogy ne csak szakmai oldalról ismerjük egymást. Tartalmas nóhány nap volt, reméljük
jövőre több résztvevővel, lesz folytatása.

Bende Annamária
teleház munkatárs.

trssí- í**f${$s

Hírek és gondolatok - a Plébániából
KERESZTELES:

Kölcsey Ferenc Hymnusz-ának Könyorgése.

Pipicz Norbert és Berta Erika kisfia

Szánd meg Isten a magyart,
Kit vészek hány,ának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Ba1sors akit régen tép,

Pipicz Rajmund

2001. március 12.

Németh Gábor
Németh József és Csőke Miíria fia
1974. május 31.

Magari Máté

HALOTTATNK:
Csillag Árpád 48 éves, Rutai Piroska férje

f

2001. június 5.

Savanya Piroska 80 éves, Fehér István felesége

f

2001. június 6.

Császár P Vince 91 éves, Papp Rozália özvegye
2001. június 7.

t

Módra Erzsébet 88 éves, Németh István özvegye

f

2001. június 7.

Németh Ferdinánd 64 éves Molnár Piroska Íérje,
,ü

zoot. Június 16.

szi az

a

embert elhatározásainak véghezvitelére.
közösségek épíÍőerqét kikezdő,

Hozz rá víg esztendőt,

Családromboló,

Megbűnhódte már e nép
A múltat s jövendőt'

társadalmat zü1lesztő akció a drogárusítás, 1elkiismeret]en és Í'elelőtlen névte1enek, bujkálók és sen_

Világméretű hatalommá váltak

Magyari László és Németh Kitti kisfia
2000. június 15.

fertőző betegséget hordozók száma. Es egyre szakábítószerekkel kapcsolatos
bűncselekmények és az alig felgöngyölíthető szervezett bűnözések. Irtózatos csapda a kábítósze1
börtön, amelyből kilátástalan a szabadulás. PuszÍít1aaz agymező akaratcentrumát. Képtelennéte-

porodnak

a

kik korlátlan meggazdagodása sokak
kíbítószerek.

Embertelen meggazdagodási lehetőség azok számára, akik fiatalok hoittestein akarnak feljutni a
kegyetlen jólét magas1atrára. Gyanútlanul ártatlanok válnak áIdozattá. Erőtő\ dlzzadó fiúk, boldog
jövőről álmodó lányok veszítenek e1 minden
lehetőséget szép terveik megvalósítására. A boidog szabadság előtt állva lesznek a nyomorúság
rabjaivá néhány óvat1an perc a1att egy díszbélyeget
nyalva, vagy egy erőszakkal kínált tidítő e1fogyasztása által. Sátáni akció a boldogság ígéreténekleple alatt. Mert ,,Minden ember boldog akar lenni"
_ dalolja a gyönprű ének a legőszintébb emberi
vágyat. Es pont ewel élnek vissza az emberiség
rabtartói éj rombadöntői. Új arca a
fegyver né1kü1 irtani az emberiséget, mint ahogyan
az abortusszal teszik. A ,,K4bítószer ellenes Világnap'' egy egész hétre kito1ódott, mert az egyéni
és társadalmi károk az egészországnak és a széles
világnak komo1y problémájává váltak.
Világméretű emberirtásról van szó ! Evek óta megállíthatat1anu1 emelkedik kábítószereket kipróbálók, drogfogyasztók, a drogfüggés csapdájába ju-

tók tömege és a drogfogyasztással összefüggő

elriasztó és drasztikus fe1világosítás sal, környezetünk szemmel tartásával iehet védekezni . orsz'ágos megmozdulássá lett a ,'Nemzeti Stratégia a

kábítószer-prob1éma visszaszorítására" indu1ó
program. Ezt a fenyegető veszedelmet nem politikai csatározással kell fe1számolni' hanem nemzeti
egyetértésse1, együttakarással kel1 szembeszállni
ve1e a társadalmi élet minden színterén:a család-

ban, iskolákban, eEházakban, munkahelyeken,
szórakozási centrumokban és kisközösségekben.
a totális
fertőzöttség veszedelmébe ós a boldogság keser_
ves útvesztőjébe jut ajövőt á1modó és alkotó nemzedék. Sok fiatal azért fordul tudatosan a kábítószerekhez, mert nincs a közelében o1yan ember aki
mellett megtapasztalná az éiet értelmétés cé1ját,
azt a szeretetet és öromöt, ami valamennyiünknek
biztonságot és erőt ad a mindennapokhoz. Energia
hordozóka, kábeleke, kíbítószer ellenes energia
továbbítóka van szükség, akiket a belső erő és feszültség aktivizá1.
Kartal József

A veszedelmet meg kell előzni, ktilönben

plébános

való felkészülést Papp Róbert

Sport:

me\ben köszönettel

Kitk-box

é1ete árán.

Ellene csak világos és eltöké1t egyuttműködéssel,

irányította,

tartoznak Papdi Lász_

lónak a sportcsarnok biztosításáért.

Röszkei sikerek nemzetközi versenyeken. A
Combat

röszkei kick-boxosai
''D'' sC

közü1

Thnács Péter és Papp Róbert a köze1múltban
két nemzetközi

Versenyen is szerepelt.

Az első

verseny olaszországban, Tarcentóben vo1t jú-

nius 1-3. között. Ebben azUdinéhezközeli kis
városban rendezték
III. Shidonkai
International Championship-et. A versenyen l2

a

ország mintegy 260 versenyzője szerepelt. Itt a

juniorok erős mezőnyében induló Tánácsnak

nem kedvezett a sorsolás. hiszen az első mecs-

csen kikapott a későbbi győztesÍő1, így nem
volt lehetősége további bizonyításra. Papp a

Autogón hegesztó
gáz, oxigén palack

órával, hegesztő
tömlővel együtt
eladó.

fe1nőttek _84 kg-os mezőnyóben a második he-

Á'r: 90.000,- Ft.

versenyző nagy remények mellett utazott a ro-

Érdeklődni:

lyen végzett. Két hét elteltóvel mindkét
mániai Temesvána. ahol a II. Internationa1
Kick-box Kupán vettek részt. Sajnos a rendezés körü1ményei és a verseny helyszíne sok

kí

vánni va1ót hagyott maga után' Ám eznemZavalta meg a sportolókat' hiszen mindketten két

szabályrendszerben is sikeresen',osztották a
pofonokat.'' Tanács mindkétszer első helyezett

lett a juniorok _79 kg-os mezőnyében' míg
Papp a *84 kg_os felnőttek között egy arany és
egy ezüstéremmel gazdagodott. A versenyre
dils6.f f

'

É*#gjiáös

a6-20/360-9356.
2 holdnál nagyobb fcjldterüle-

tet vásárolnék Röszke terüle_
tón. Érd.: 06-2013-9lr-903
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SPORT
LabdarÚgős

EIőző számunk megjelenése után még három forduló maradt hátra a megyei I. osztályu bajnokságból. A bajnoki cím és a kieső csapat,,személy'' még
nem tisztázódott' mindkettő az utolsó fordulóban
dől el. Csapatunk a 27 . fordulóban szerzett létfontosságú három pontot hazai pá1yán, s eZ megnyugtatta a fiúkat a következő hárommérkőzésen. Június
3-án a szintén gyengélkedő Mindszent pályáján pró-

Boga Peti bravúros védéseiután a második
félidőben Jalsa Pista bomba

László, Szécsényi Gábor, MaraZoltán, Kovács Ró_
bert, Tanács Attila, Tanács Roland, Nemes Béla,
Szekeres Zo1tán, Fodor László' Kemenes ZolÍán,
Dr' Tóth János, Süli Péter, Bozó Péter, Takacs Csaba, Buchho1cz Gábor, Ribi Attila' Vince János, Top-

szabadrúgással l:l-ra győznt tudtunk idegenben.
Ezúton is köszönöm a két fiúnak az eddigi játéku_
kat, további sok sikert apáIyán ós a magánéletben.
Köszönet a többieknek is a becsü]ettel végigdolgo_ pantó Róbert. A csapat edzője Gusztos Gábor vo1t,
Zott tavaszéÍt, igaz csapatunk a megszerzeÍÍ 23 s maradt is. Reményeink szerint, s az előzetes tár-

ponqával az utolsó helyen végzett, azonban csak a
lavaszi mérkőzéseket számolva a 13. helyet szerezbáltak csapataink pontot szerezni. Ez ifistáinknak tük meg.
nem sikerült, néhány védelmi bakinkat a hazaiak kí- Ifistáink rendeztek maguknak egy kis évzárót, pörméletlenül kihasználtak', s 3:0 után szépítettünk költte1, pezsgővel, majd diszkóval befejezve, hol
Borbás Sándor lövéseivel' azonban azidő fogytával megbeszéltük, hogy a csapat együtt marad, Sőt néez már kevés volt az üdvösséghez. Fe1nőtt csapa_ hány játékossal megerőstidve már merészebb célok
tunk mérkőzése szokatlanul barátságos hangulatban felé is tekintettünk' Csapatunkban a következójátéindult, talán mert a hazaiak rögtön a meccs e1ején kosok szerepe1tek: Boga Póter, Varga Lászlő,
vezetést szereztek. Azonban Szekeres Zo1tán Spiridon Krisztián, Djulai István, Jaksa István' Szaegyenlítő gólja után igazi önmagát produkálta a bó Csaba, Borbás Sándor, Szurcsik Péter, Papp Atmindszenti publikum. Végül mindkét csapat elége- tila, Sövényházi Gábor' Koncsek Tamás, Laczl Zo1dett volt az x-el, mégis mi veszítettünk többet, ta- tán, Laczi Norbert, Terhes Norbert, Kótai Zoltán,
nács Roland súlyos sérülése végett. 10_én a búcsú Módra Gábor, Papdi László, Ujházi Dávid'
vasárnapján
szintén mögöttünk tanyázó A csapat edző1e az ősz folyamán CS. Tóth Zoltán,
Sándorfalvát fogadtuk. A vendég ifistáknak
tavasszal Papdi László voltak. Felnőtt csapatunk
még i,'olt esélyiik a bajnoki címre is, igen jól és di- ,,éles" mérkőzést játszott, hisz a a hazaiak csak
namikusan játszva esélyt sem adva 4:0_ra verték fi- győzelemmel maradhattak az e1ső osztá1yban. Forataljainkat' A felnőtteknek sikerült revansot venni, dulatos, sok gólos mérkózésen végül is a Fortuna
igen jó és eredményes játékkal 6:2-re verték a szebb segítségéve14',3-ra győzni tudott a Balástya, s bent
napokat is látott sándorÍ'alviakat. Gólszerzőink:
maradtak az első osztá1yban. Góiszerzők Bozó PéBozó Péter 2, Kemenes Zoltán 2, Süli Péter és Ta- ter
Szécsényi Cábor voltak. Ügyeletes
nács Attila Voltak. AZ utolsó fordulóban Balástyán,
gőIszerzőnk Bozó Péter a megye I-es gólvadászat
az egyik kiesóje1ölt otthonában fejezte be csapa- ban a harmadik helyen végzett. Csapatunk 33 pont_
tunk a bajnoki szereplést. Ificsapatunk keretéből két tal a 11. helyet szerezte meg a bajnolságban, ami a
jítékostbúcsúztattunk, Boga Pétert és Jalaa Istvánt. számok alapján reális, hisz a 30 fordulóbó1 legtöbbok,,kiöregedtek" az ifiből, legnagyobb örömünke
ször ezen a helyen tanyázolt csapatunk' Felnőtt csamindketten a megye I-es csapatban kívánják folytat- patunk játékos keretét ismertetném: Brunczvit Dáni a játékot. A búcsúzás szépre sikeredett' hiszen nie1, Boga Péter, Kiss János, Cs. Toth Zoltán, Bába

a

és

gya1ások alapján csapatunk egyben marad,

erősítésről ós a továbbiakól majd következő számunkban. A bajnokság után még egy sporttal
,,ferlőzöÍI'' esemény történt településünkön, a 7.
HaÍuőmap, A lövészet' aÍánc, az ügyességi és szel1emi vetélkedők s a ktilönböző bemutatók közül
most is a kspályás labdarúgásnak volt a legtöbb
nézője'Ttzenkét csapat kezdte a selejtezőket, ahona Röszke SK,. a Röszke VAM, a Szeged
HoK' és a Horgosi Rendőrség csapata került a legjobb 4 közé. Itt a döntőbe jutásért jáÍszoÍt

nal vógül

mérkőzéseken nem bírtak egymással a csapatok, végü.l büntetőrugásokkal a Röszke SK és a Röszke

VAM csapata került

a döntőbe.
helyet a Horgos csapata szerezte meg,
a döntőn a Röszke SK csapata nyerÍ aZ e1fáradt vámosok ellen 7:1 arányban. Csapatunk negyedszer
nyerte e1 a gyönyorű vándorserleget, azonban nem

A hannadik

háromszor eglmás után, így még nem vég1eg a miénk. Sebaj, minél több név szerepel rajta, annái értékesebb egy vándordíj. Különdíjakat is osztottak a
szervezők,,ahol a legobb kapusnak Szabó ZolÍánÍ
(Röszke VAM) választották, míg a gólkirályi címet

a 6-6 találatot elérő Markó Tibor (KNORR)

versenybizottság. Remek teljesítmény volt a

felnőttek köZött!

Papdi Lász|ó

Közérdekíí teleÍongzo nok
Dr' Sövényházi Ilona gyeÍmekoryos:

Rendőrség: 107

Tűzoltók 105
Mentők 104

21 3

-018; 06-20 19 -422-686

Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:

Te|eház:573-810
Falugazdászi 513-810
Plébánia hivatal: 21 3-260

273-323

Röszkei Rendőrörs:

21 3 -23 4

Polgárőrség | 06 -20l 9 - I] 7 -332;

213-389

Önkéntes tűzoltók:
Varga Lászlő paranc snok :
06-2019-238-191
Papdi Lászl ő: 06-7 0 12-145-943

Határforgalmi kirendeltség: 27 3-410

Dr. Szita Vilma fogorvos: 213-344
Y édőnői szolgálat: z1 2-609

Szolgáltat{sok:

gyermekjóléti
szolgálat 213-350
Központi on/osi ügyelet: 414-374
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)

KábelTV hibabejelentés
Márki lenő 06-20/9-858-

Családsegítő

és

Áilatorvosi ügyelet:
Dr. Perényi János: 06-3019-982-684

:

Ördög Tibo

{

orvosi rendelők:
Dr. Tari Zoltán háziorvos:
2l 3 -5 r0, 06-1 0 I 3 13 -99 14

krtézmények:
Polgármesteri hivaÍal: 57 3 -03I
Napköziotthonos ovoda : 21 3 -480
Altalános Iskola: 213-420
Sportcsamok: 213-250

Művelődési ház: 21 3 -366
Konyvtár: 213-017

11

06-20 l3-3z7 -196

Démász mórahalmi ügyfólszolgálat:
28t-042
Térsógi Yízmű: 273-560 (hétköznap
7-9 őráig)
Szennyvíz hibabejelentés
Gyöngyi Arpád: 06-20 l9-I7 3-37 5
Tanács Roland: 06-20 l9-I1 5-632
Dégáz hibabejelentés : 06-80/820- 1 4 1
Szilárd hulladék elszállításával
kapcsolatos információ: 489-1 89 lz04
(Szegedi Környezetgazdálkodási
Khr.)
:

Határ őrizett Kirendeltsé g: 425 -9 82
(Szeged, Moszkvai l<Ít. Iz-14.)

és

Papdi Csaba ( Röszke SK)
közü1 a még csak 13 éves Papdi Csabának ítéltea

