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Kék hírek: a megelőzés fontos
Jogi rovat: a friss ziildségre vonatkozó info
',,,','X,.

Ünnepso]oló

Eru

ban született 1ánya, Margit. Nagy jelentőséggel
bír a néphagyományban.
Páduai Antal: (Szent Anta} június 13')

PÜnkösd:
Krisztus feltámadást követő ötvenedik napon
Szent Lélek ,,kitö1tetését'' pünkösdöt ünnepli

keresztény

világ' Elnevezése a

,,pentekosztósz''

Az

(ötvenedik)

a
a

görög

szóból származik.

oszövetség szerint kezdetben a zsidók
zarándokünnepe volt, amelyen minden

izraelitának meg kellett jelenni Isten színe előtt.
Később az aratás, az első termés, majd a Sínai

hegyen kapott törvény kihirdetésének, a

tízparancsolat adományozásának emlékünnepe
lett. A keresztény egyház tanítása szerint Jézus
ezon a napon küldte el a Szent Lelket aposto1aiéS á1taluk minden Krisztus hívő ember- számára.
Pünkösd a lélek kitöltésének, a keresztény egyház
megalakulásának, a misszió kezdetének ünnepe'

mint ősi tavaszünnephez Európa
SZelte jellegzetes _ ügyességi próbákkal

Pünkösdhöz,
egybekötött,

fíiződÍek. A

énekes, táncos _ köszöntő

maradt fenn

szokások
magyar nyelvterületen legtovább

a pünkösdi király és királyné

választás, valamint a pünkösdölés,
a gyermekek játékává váIt.

amely ma már

Piinkösd' a Szent Lé1ek eljövetelének ünnepe
ajándékot kínál számunkra. olyan

kü1ön1eges

ajándékot' amely titokzatos, határtalan

és

csodákat művel. A Lélek ajándékát, amit csak
Krisztus küldhet el nekünk.

Szenlhóromsóg Vosórnop|o:
Pünkösd utáni vasárnap a római katolikus

egyházban a három személyű egy Isten _ Atya,
Fiú, Szentlélek - tiszteletére rendelt emléknap, a
szentháromság ünnepe. Az emléknap megülését
XXII. János pápa rendelete, és az egész nyugati
egyházban kötelezővé tette.

Médód (iúnius 8.)

Szentéletű férfi, akit üldözői a legnagyobb
kegyetlenségek árán sem tudtak a keresztény
hitről eltéríteni,hívei Kr. u. 530- ban Pikardia
püspökévé tettek. Kr. u. 545- ben hunyt e1.
Medárd napján régen hazánkban rózsaünnepélyt

rendeztek.

E

nap ma már időjóslásként váIt

ismertté' és terjedt el a néphagyományban.

Moryh (iúnius l0.)

A

Magyarországra menekült Eduárd angol

királyfinak Szt. István rokonától' Agotától 1046-

1195- ben született Lisszabonban, az a Femandó
nevű ifjú, aki később Páduai Szent Antalként vált
ismertté a keresztény egyházban' 1231- ben halt
meg, a sírjánál történt számos gyógyulás és csoda
hatásiíra _ tízhónappal halála után _ IX. Gergely
pápa szentté avatta.

Kercsádó Jónos (Szent lvón):

Keresztelő Szent János vagy Virágos Szent János
emléknapja (.1únius 24.) a szláv eredetre utaló, és
az egész hónapnak nevet adó ,,Szent Iván
napként'' vált általránossá a népi kultúrában'

l

óvfolÍ*m,, ól

Újra indul
a

szrvÁRvÁNY KLIJB!
Június l4-én este 6 órakor mindenkit
várunk, aki szeret beszélgetni:
lányokat-fiúkat, hölgyeket és urakat,
néniket és bácsikat
a művelődési Ház kistermébe.
Utána is minden csütörtökön
este 6 órakor.

|éienPól nopio:

o

az, akit az újsztivetségi Szentírás az apostoiok
fejedelmeként említ, ő kapta a mennyország
kulcsait, őrábízta Krisztus egész nyáját' a hívek

Felhívós

és az apostolok igazgatását' Péter alapítja meg az

első keresztény hitközösséget, ós elnököl a
jeruzsá1emi zsinaton. Emléknapját a római
katolikus egyház P áI apostoléval együtt június 29.
_ én ünnepli'
Pál apostol órdeme, hogy tanításaiban minden
népnek egyenlő jogokat hirdetett az üdvösséghez,
ezért a ,,nemzetek apostolának'' is nevezik.

Ertesídük a lakosságot, hogy

tüdőszűrést
tartunk Röszkén a II.sz. orvosi
rendelő előtt parkoló szíit őbuszban.

Jeles nopok

Június 1.: Pedagógusnap. Magyarországon 1952ben ünnepelték először.

Június 5.: Környezetvédelmi Világnap: i972.
Június 5' -cn nyílt meg Stockholmban Ember és
bioszféra cimmel az ENSZ kömyezetvédelmi
világkonferenciája,
nyilvánította.

amely ezt a napot világnappá

Június 15.: Apák Napja: Megünneplésétaz
Egyesült Allamokban kezdeményezték'
Június 23.: olimpiai Nap: Piene de Coubertin

bárő emlékére'azaz az olimpiai

eszme

- óta.
Június 26.: Kábítószer-fogyasztás Elleni
Küzdelem Nemzetközi Világnapja: 1988- tól
ünnepeljük az ENSZ- közgyűlés haÍározata
újjáélesztésealkalnából tinnepljük

1981

alapján'

Június 2].: Cukorbetegek Világnapja: Az

Egészségügyi Világszervezet
szervezetében taÍtják. Először

rendezték

meg'

Időpontok:
2001' június 22-én (péntek) 8.30-

12,30-ig
25 -én-(hétrő) 8. 30- 1 3. 3 0-i g

26-án (kedd) 8'30- 1 3.30-ig
27

-én (g7grda) 8'30-13.30-ig

28-án (csütörtök)

A TAJ

8.30-13'30-ig

kártyát mindenki feltétlenül

hozza magával!
Kérjük, hogy saját érdekébenminden
18 év feletti szíveskedjen megjelenni.

(WHo)

1991-

ben

Ábrahám Gyöngyi
könyvtiíros

Tüdőszűrő Áilomás, Szeged

mííködő

meghívást kaptak.
hagyományosnak

Május 6-án szívet melengető
műsonal

ünnepségen köszöntöttük

és egy-egy száI
édesanyákat.

A

rózsávaI az
második

osztályosok verssel, tánccal és

dallal készültek, csillogó
szemeikben

az

izgalom

és a

Szeretet kis lángjai lobogtak. A
teremben ülők között nem volt
olyan anyuka ós nagymama, akinek
néha-néha ne szökött volna egyegy könnycsepp a szemébe. A
megszokottól egy kicsit elÍérően

nem csak gyermekeink, hanem

Kilyén Ilka

marosvásárhelyi

A

mondható
rendezvényen finom vacsorával, no
ós persze zenéyel-Íánccal várták a

vendégeket nyugdíjasaink! Május
20-án
Szomszédoló-gáIán
szerepelt Papp Laura és Berenténé

a

Marika

zenepedagógusok és
tanítványaik. Tanács Adrienn,
Szócs Krisztina és Jójárt Dani

méltó partnerei voltak a
tanárnőknek! A Laura álÍal
szeÍvezett kisegyüttes

-

melynek

tagjai között volt még Pocskai
Roland, Zsolt és Lázár Gergő _
vastapsot kapott a Borfesztivál

nézőitőI| Repertoárjukon Beatles

daiok

szerepeltek,

színművésznő is szerepelt a meggyőződésem, hogy nekik volt a
műsorban. o a világirodalom 1egnagyobb közönségsikerük a
legszebb verseiből' novelláiból és gálán! Gratulálunk, és egyúttal
dalaiból szerkesztett, kizánóIag ene köszönjük! A kisegyüttes június 4az alkalomra íródott műsorával én, Pünkösd napján szerepel majd
emelte ünnepségünk színvonalát.

(ljraZekányszéken.

Szívesen, és nagy szeretettel hívom

meg

őÍ

egy'egy alkalommal
bozzánk, ha Magyarországon jár,

Júniusi vásár és pryg!4rnq1,4n1ó:

hiszen szép magyaI beszéde,
gyönyörű hangja és egyéni

06.01. Ruházati vásár
06.05. Csongrád-megyei teleházak
előadásmódja igen ritka manapság.
klubnap;a
hiszem elégedetten, és 06.08. műanyag-áru vásár
lelkükben megnyugvással térhettek 06.09. Szeged Táncegyüttes
haza az édesanyrík, nagymamák a jubileumi gálaműsora a Szegedi

Ugy

közös

ünneplés után. Külön

szeretném megköszönni

Nemzeti Szinházban
és hálámaÍ 06.10. Búcsú

kifejezni Fazekasné

Molnár

Evának és Rajczi Cecíliának' akik a

06.11. Néptánc gála és évzáró
műsor a művelődési házban este

gyerekeket felkészítettékés a hét órakor
vasárnapjukat is feláldozták a 06.20. műmy ag-ríru vásár
közösség érdekében .Május i9-én Jú1ius
nyugdíjas klubunk tartott báli 0] .0I ' Határőr Nap a sportpályán

Ele]mőd KIub
Életmód-klubunk legutóbbi

összeiövetele

pedig búcsú,ballagás és önkor-

móius 23-ón volt
gyomor és hos-

ételt készit'ettÜnk. Móius 2ó-ón

mányzaÍl' elfoglaltság miatt sokan nem
tudnának a programokon részt venni,
legközelebb szeptemberben találkozunk. Akkor folytatjuk és kiteljesítjük

EgyesÜlete torÍotto Q,sszeiövetelét, egyben oz Eletmód

Pontos időpontját

Témónk:

o

nyólmirigy betegségei, diétós

o

tonkonyhón o Dél-olföldi a mostani témánkat, a gyomor és
Régió TelepÜlési Egészségterv bélrendszer megbetegedéseil. a most
elhangzottaka

is úira visszatérünk.
a Suttogó augusztusi

klubok tolólkozóio is volt ez oz számában közöljük'
qlkolom. A nyóri elfoglolt- Szeretnék még Íájékoztatni Eletmód
sógok és munkók miott o klubunkat is érintő eseményről. A
következó összeiövetelÜnket
környékünkön működő Egészségvédó
szePiemberré tervezzÜk.
klubok kópviselőinek találkozőjára

Témónk tovóbbro

is o

tóp-

került sor május 26-án a tankonyhán.

csolorno betegségei és o diétós A taláIkozó céIja a tapaszÍalatcsere és
lehetóségek lesznek.
együttműködés kialakítása volt a

hasonló témában tevékenykedő civil
szervezetek között' Számunka naösszejövetelére a répaszezon csúcsiín, gyon tanulságos volt, hogyan indímájls 23-án került sor' Ez a részt- tottiík el Domaszéken kortárs segítő
vevők számán
meglátszott,
vezetésévela cukorbetegek önsegítő
mindössze tizenhiírman voltunk. A jó csoportjában a betegek képzését.
hangulatú beszélgetésnek ez nem volt Tovább erősödött a kapcsolatunk a
akadálya, a programunkat így is mórahalmi cukorbetegek klubjával is.
teljesítettük. A klub témája ezűttal a Feihívjuk a figyelmet, hogy a nyári
gyomor idült megbetegedései és a szünet ellenére kiubunkban a jóga
hasnyálmirigy betegségei voltak, külöcsopoÍt továbbra is folyamatosan
tekintettel
időskori működik minden szerdán 6 órátóI,
elváltozásoka. Tápcsatoma betegség- Cinó vezetésével' A résztvevők száma

Az

Életmód klub

legutóbbi

is

az

nös

ben szenvedőknek

is

fogyasztható

diétás ételt készítettünk, amely nagyon

finom volt, zöldséges egy tiíl besamel
mártásban. Tekintettel ana, hogy nyá_
ron az emberek gyakan elutaznak és a

szépen gyarapszik.

A

nyári szabadságok idejére jó

pihenést és mindenkinek jó egészséget

kívánunk.

földeken is sok a munka, júniusban

Dr. Sövényhr{zi Ilona
az F'gészségv édő Egyesület elnöke

rendezvényt, melyre a szomszédos

települések baráti

klubjai

is

Borbásné Márki Márta

KoZIAsZYÚsÁo rBszÁtr,toll a RoSZKBI KAIÁKA
HAGYoMÁNYóR zn ÉsrBrBÍIÁz KoZHAs^rÚ EGYESÜLET
2000. ÉvI TEVEKEMsÉcÉrot

A Röszkei Kaláka Egyesület mint egvszeres könyvvitelt vezető társadalmi
szervezet közhasznú besziímolójának mérlege 2000. évben:
Bevételek:

1.

A Röszkei Kaláka Egyesület (6758 Röszke, Felszabadulás út 87.) 1998.
július 30-án aiakult meg, a Csongrád Megyei Bíróság 1998' október 20án kelt végzésévelnyilvánította közhasznú civil szervezetÍé 1451.

Összes közhasznú tevékenység bevétele:
a./ működésre kapott támogatás:
b.l Pályínati úton nyeÍt támogatás:
c./ Közhasznú tevékenységból származó bevétel:
d./ Tagdíjból származó bevétel:
e./ Egyéb bevételek:

7020eFt
2593eFt
4021eFt

346eFr
29eFt

3leFt

sorszám alatÍ. Az egyesület a1apszabá|yában meghatározott fő
tevékenységi körei a következők: telelláz luemeltetés, számítógépes

f'l Vállalkozási tevékenység bevétele:

alkalmazások és az Intemet bemutatása, népszerűsítóse, e szolgáltatások
használatának iehetővé tétele a lakosság számíra. Emellett közösség és

Össns sBvÉTEt:

7686eFt

Kőzhasznú tevékenység költségei:

2'798eFt

rendezvényszervező tevékenység, hagyományőrző és közösségi
programok szervezése, határon túli kapcsolatok ápolása' más civil
szervezetekkel történő kapcsolattartás és irodatechnikai szolgáltatások
hozzáférhetőségének biztosítása. A teieházban az irodai szolgáltatások
mellett mezőgazdasági információkkal (falugazdász), adó és jogi
tanácsadás biztosításával állunk a lakosság rendelkezésére. Segítséget
nyújtunk magánszemélyeknek és intézményeknek pályázaI'ok
elkészítésében,s magunk is pályázunk különböző
fórumok felé.
Egyesületünk a szolgáltatásokból befolyt bevételeit csak közcélok
elérésóre fordította, s yezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem
részesültek.
Lapunk következő száma 2001. július 7-ón jelenik meg. Ésrevóteleiket,
írásaikat és a hirdetóseiket június 20-ig várja aTeleházban a Szerkesztőség.

2

666eFt

Költségek:

2.

Vállalkozási tevékenység költségei:

726eFt

Össns reYÉrnwsÉcrÖlrsÉclI:

3524eFt

rÁncyÉvtnnnolÉtw:

377&FÍ

Személyi jel1egű ráfordítások:
Anyagjellegű ráfordítások:
Egyéb költségek, riífordítások:

1237 eFt
I442eFt

845eFt

Röszke' 2001. máius 25.
Borbásné Márki Mrírta

Röszkei Kaláka Egyesület elnöke

200I. iílnius

A zeneiskolo és növendékei

Röszkén miír három éve működik az iskolában

mérkőzések előtti izgalomnak már semmmi buszt! Végül elértük, de csurom vizesek lettünk, s
nyoma nem volt. Fáradtak voltunk, de örültünk este l1-remármindenkihazatsért.Igyvégződött

zeneoktatás,. amelyben három hangszeren első mérkőzésünk győzelmének, és reméljük, a kirándulásunk
tanulhatunki furulya; zongofa' hegedű. Én hogy a továbbiakban is így lesz.
Márta Piroska 8. osztály
furulyára járok, s ehhez kapcsolódóan járnom kell
szolfézsórfua is. Nemsokríra itt a vizsga, amelyet
Benák Attila 5. osztálv Búcsúzó
június 8-án tartunk a művelődési Házban.
Mindenkinek különböző vizsgadarabja van. Kiróndulós o szinhózbq
Eljött a nyár, a pihenés ideje. Köszönjük minden
Tanács Adrienn, Jójárt Dani és En például Beatles

darabokat iátszunk

a

tanárnőkkel

és a

Mórahalomról érkezett gyerekekkel, akik dobon
és basszusgiíron kísérnek bennünket. Voltunk a
Szomszédolón is, ahol mi jutottunk tovább
Szegedre a borfesztiválra. Nemsokiíra megyünk

Zákányszékleaz,,örokzöld"Beatlesszámunkkal.

Nagyon köszönöm

a

tanárnőknek, hogy

IéÍrehozÍák ezt a csapatot!

Szűcs Krisztina 6. B osztály

Az első kézilqbdomérkózés

Az

volt, hogy nem áztunk el,mert esett az eső.:
Mivel a múzeumok is rövidíteti nyitvatarrással

uÍazás közben izgullunk,] hogy

megnyerjük-e a mérkőzést.

Szegeden áthaladva odaértünk Deszkre. A

sportcsarnok nagy és szép volt. Felmentünk az
öltözőbe és felvettük az (lj mezeinket, majd
elindultunk lefelé és magunkkal vittük a labdákat

nágyon fegyelmezett volt,

Á

szövődött

szegedi

a

iett vége. Sokan meghaltak
az értelmetlen küzdelemben.

szerelmesek boldogsága

nem teljesedhetett be,

nagyon szomorú lett

és
a

történet vége. Mi azonban
nem keseredtünk el, mert
nagyon
éreztük

jól

Este hazafelé volt

ám

rohanás, hogy elérjük a

lelesorok - oki hollio' odiu út
Az USAID

ÍámogaÍásával, a DemNet alapítvány
közvetítésével és a Magyar Teleház Szövetség

a

Jugoszláv Teleház

Szövetség
április és május hónap
Íeleház és ugyanennyi

szervezésében Jugoszláviában

folyamán összesen 31
telekunyhó nyílt meg, vagy nyílik ezekben

a

napokban. EzérÍaz eimúlt hónapban 6 aikalommal 6
magyar teleházba _ k<jztük Röszkére is - jugoszláv

teleházasok érkeztek' akik tanulmányúton vettek
részt Magyarországon' A magyarországi DemNet
Alapítvány által meghirdetett plogram keretében
jutottak el hozzánk. Az út alapvető célja az volt' hogy
a térségben legnagyobb tapasztalattal' rendelkező
magyarországi teleházak vozetői átadhassák eddigi

irányítási

és szervezési

tapasztalataikat

a

Jugoszláviában csak most gyökeret vert te1eház
mozgalom eIső zászlóvivőinek. A jövőbeni jugo-

szláviai teleházasokat minden érdekelte, a

nyitvatartási időtől kezdve

a

házirenden

ós

szolgáltatási díjszabáson keresztü1 a teleházak
fenntarthatóságáig. A bordányi, röszkei, mártélyi,

szentpéterszegi, bakonszegi

és hajdúbagosi

teleházasok előadásai által pedig abba is betekintést

nyerhettek, milyen tág cselekvési területet tud

nyújtani egy ilyen intézmény, az alapvető

szolgáltatásoktó1 kezdve a szociális műhelyként való

működésen keresztül a válialkozásfejlesztésig, sőt,

akár az önálló

vállalkozások megteremtéséig.

Akik 200] -ben búcsúznaka Röszkei Iskolától

háborúskodásnak mégsem

magunkat.

valamint

ezeÍője

a két csapat egy-

egy tagja között, de

Visszamentünk átöIÍijzni, a bu'sz pedig miír csak
ránkvárt az induláshoz. és IRANY ROSZKEI
a győzelemnek és a

v

tizenéves banda harcolt
egymás ellen. Szerelem

A

Utközben, visszafelé örültünk

s ez a

',.töIténet szerint két

Bemelegítettünk és elkezdődött az első
mérkőzésünk a deszki fiúkkal. Utána máris
kezdődött az egy évve\ időssebbekkel játszott
mérkőzés' Amikor befejeződött, elkezdtük a
harmadik mérkőzést az otÍati lrínyok eilen. A
végeredmény: Röszke i7: 12Deszk

is.

számolhatnak be mindenkinek gyermekeink.
szünidőben jó pihenést, felüdülést kívrínunk

A

üzemeltek, csak a Dómot tudtuk megnézni és iskolánk nevében:
Klebelsberg Kúnó szobrát a Széchenyi téren. A Papp Attila
hátralévő időt a mozi kávézójában húzruk ki.
A Diákönkorm ány zat
Este, amikof'elkezdődött az előadás, mindenki
diákokhoz képest jelentős pozitívum'

Egy hétfői napon a röszkei iskolai kézilabdacsapat
elindult Deszke, s a busz délben ment el az iskolá

e\őtt.

érdeklődő o}vasónk figyelmét, s reméljük, ősszel
Mátius 27 -én, kedden, az iskolából néhány gyerek újult erővel vetheti bele magát minden diák a
és tanár elmentek a szegedi Nemzeti Szíttházba ktizdelrnekbe.
megnézni a West Side Storyt. Délután nagyon A gazdag iskolai programok nem szűnnek meg,
siettünk. hogy odaérjünk időben. Szerencsénk ezért legközelebb a nyári túrrákól, kirándulásokól

gazdagon megrakodva térhettek haza,

Wy_w.fllppgú!. Ide klikkelj, itt a flipper! A
gyerekek honlapja! Minden ami érdekel: chat,

játék, info, könyv, zene, flippmail, humo1 sport,
divat, gyöngygyűjtés, hobbi, csere-bere, Harry
Pottel, staÍWáÍs. Kérlek, látogass meg!
yww.{i!!4g.hu _ az ifjísági
intézményrends zen őI és a fiatalok lehetőségeiről
szóló,,Millenniumi törvény" tervezetének
elkészítésébea tárca szeretné bevonni az
érintetteket, a 15-26 éves korosztáiyt. Ennek
egyik eszköze a fenti honlap, ahol a beérkezett
javaslatokat' ötleteket, gondolatokat feldogozzák,
a kodifikációs folyamatba beépítik. Mondd el te
is a véleményedet,ismerd meg a többiekét,
csevegj, és mindezt ingyenesen aÍeIehánban.
Gyere és né7d meg,légy része a téged érintő
törvény megai kotásának.
Teleházunk közhasznú információs tára úiabb

CD-ROM -al gazdagodott.

A,,Magyarország megyéinek, településeinek
címer- és jelképtára'' című multimédiás
CD ÍuÍalmazza közel 700
teiepülés címerképétés
LeírásáÍ, több mint 1200
fotót.

valamint Magyarország
jelképeit és alkotmányát,
mindez XVI. századi
zenekísérette1.

Az érdeklődők haszonnal
forgathatj ák a Teleházban.

Mindent összevetve

tehát nyugodtan elmondható, a
vendégek tapasztalatokkal és ajándékokkal egyaránt
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Kedves olvasó!
Időről - időre szeretnénk jelentkezni új rovatunkkal, melynek a Web-ajánló címet adtuk.
Nem titkolt célunk, hogy felkeltsük érdeklődésüket az Internet adta sziímos értékes
információfonás iránt. Jelenleg Magyarországon elvileg több mint kétmillió ember számiíra
biztosított az Internet-hozzáférés, elsősorban iskolában' munkahelyen vagy valamely
közösségi intézményben (könyvtár, művelődési ház,teleház), azonban ez csupán lehetőség.
Az ,,informatikai írástudás'' elterjesztése fontos feladat a jövőre nézve' melyet a kormány
pályázaÍok útján több mint 40 milliárd forinttaltámogat az elkövekező két évben.

Kezdjük egy prír alapfogalommal.
Intemet = a helyileg kialakított szrímítógépesháIózaÍokvilágméretű hálózatba kötve
Web

=

háló

Web _ lap = az Internet szerverein tárolt dokumentumok, információcsomagok

képernyőn

eléréssel.

e-mail = elektronikus levél, amely szlntén az Internet segítségévelperceken belül eljut a
világ bármely pontján létesítetteIektronikus postafiókba.
Községünk honlapja jelenleg a 1inux.moraha1om.hu/homoküat című oldalon keresztül
érhető el, igaz erősen elavult adatokaÍ Íutalmaz. A közeljövőben készül el egy pá|yázat
eredményekénta RöszkeiTeleház honlapja. Ésez már a következő lépés:ne csak
használjuk' hanem ,,készítsük'' is aZ intdmetet' tudjunk meg|elenni rajta. Ez utóbbi
elsősorban a vállalkozások szempontjából nélküIözhetetlen, de van a faluban olyan család,

amelynek messzire szakadt tagjai a családi fotókat már két éve is saját Web-lapjukon
a jövő.Ez már erősen a jelen, hiszen a
teleházba is látogat rendszeresen olyan röszkei fiatal, aki rövid idó alatt színvonalas

nézegethették.Es csak azt ne higgyék, hogy ez
oldalakat szerkeszt a k'lv ánÍ témában.

az

évek tapasztalaÍaazÍmutaÍja azonban, hogy ez még mindig
kevés. Ez úton is kérjük a lakosságot, hogy ne segítse eló a

hívatlan ,,segítők'' munkáját azzal, hogy a föideken hagy
értékesdolgokat, mondván, hogy
holnap úgy is kell''I
',az
Ha az adott eszköz tényleg kell, valóban fontos (esetleg
drága is), akkor megérdemel annyit, hogy este hazavigyük,
majd reggel megint kivigyük.
Mindenesetre tanácsos

a

gyát'r szfunmal ellátott eszközök

feljegyezni, hogy amikor hiányzik, akkor könnyebben
lehessen azonosítani. Nem utolsó Szempont' hogy egy
azonosítóval ellőttott tárgy ehulajdonítása esetén annak
országos körözését lehet elrendelni, ami öt évig érvényben

van, öt évig a számítógépes nyilvántartásban szerepel'

amivel máris nagyobb esélyt adtunk a megtalálásiíra. Öt év
pedig hosszú idő.

..

Végül; de nem utolsó sorban, megemlítem. hogy az Önök
segítsége nélkül nem sokat tudunk tenni.

Az

információáramlás elősegítése érdekébentöbb

elérhetőségünk is van: Telefon: 273-234, segítségkérés
esetén az ingyenesen hívható 107-es telefonsziímra kell
bejelentést tenni, mert ha éppen nincs szolgáiatban a
terüIeten rendőr, akkor hamarabb érkezik Szegedről egy
já:rőr.

Falusi Suttogó következő száma\ban tematikusan, egy-egy témához kapcsolódva

próbáljuk majd bemutatni

Júniust írunk,.ami a nyár első hónapja. E\érkezett az idő,
amikor a földekől a termést - amelyben a gazdának nem
kevés munkája Van _ fokozatosan be kell takuítarrri. Ezt
szerencsés esetben a gazdavégzt el, de az is előfordul, hogy
egy ismeretlen kéretlenül ,,segít'' ebben. Hogy ez minél
ritkábban történhessen meg, azérÍsokat tesz a Röszkei
Rendőrőrs és a faluban működő polgárőr szervezet is. Az

(szivattyú, rotátor, stb''.) gyá,rtási számáÍ, moÍorszámát

megjelenő formája. mely gazdagon illusztrálható kép_ és hanganyaggal, esetleg
videofelvétellel és a világ bármely pontján éIvezhető, ahol rendelkeznek Intemet -

A

Kék hírelr

áIta]unk ismert érdekesebb honlapokat'

Ha felkeltettiik

érdeklődésüket, látogassanak el hozzáttk a Röszkei Teleházba!

Név nélküli bejelentéseket az alábbí helyeken tehetnek:
mail: roszkeors@freemail.hu; SMS

e_

: 30/853-04-25,

személyesen a Rendőrőrs épületében hétköznap hivatali
munkaidőben (8_16)

PerHkiné Ács Mária
teleház munkatárs

Németh Gábor

r.zászlós

Reilvénvkedvelők rovoÍo
Májusi szrámunkban megielent rejtvényünk helyes
megfejtése: ,,Yigyázzunk a világunkra' mert csak egy
van belőIe."

Ezúttal Farkas Mária Szeged. Föltiímadás u l4. alatti
olvasónknak kedvezett a szerencse' Nyereményéta
Telehánban veheti át.

E

havi rejtvényünk megfejtése

is a

természethez

kötődik.
1'

A szobahőmérsékletű v u halmazállapota.

2. Fiztkat

v

íltozás: szilárd halmazállapotból

folyékony

lesz.
3. A csapadék egyik formája.
4' Lassan mozgó jégfolyó.

5.KéÍvazfuó réteg között elhelyezkedő víz.
6' A Föld leghosszabb folyója.
7.

A

A Föld legbővebb vizű folyója.

helyes megfejtők között

a

Beretzk Péter

Természetvédelmi Klub ajándékát sorsoljuk

ki'
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Formabontó testü1eti ülést tartottak képviselőink május l6-án. A kitűzött napirendnek
megfelelően az önkormányzat tntézményeinek megtekintésére indultak 14 órakor a
községháza elől. Bizony, nem kevés időt vett igénybe a látogatás! Este hét óráraérkeztek

A friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs
ellenórzéséről a földművelésügyi és vÍdékfejlesztési miniszter 6212000 F'VM rendelete
alapján

vissza a polgármesteri hivatalhoz, aho| azÍánmiár a megszokott rend szerint folytatódott a
Az tntézménybejárás alkalmával jártunk a belterületi és a tanyai óvodában, a

tanácskozás.

vízm(t és csatorna gépházában, a Domaszékkel közösen üzemeltetett szennyvíz_tisztító
telepen, az iskola és a sportcsarnok épületeiben, az egészségügyi intézmények látogatása
kapcsiín megismerkedhettün]< a Dr' Vereczkey Gyulát helyettesítő Kaizer Zsuzsanna

Az áru mindenkori birtokosa feIel az ánl mhőségéért.Az

ellenőrzést a termelőnél

a

megyei

vtzsgáIaÍ kiterjed

megfelelőségének ellenőrzésére,

és kiteljedhet

és

az ötkormányzat

az

el1enőr észrevételezheti. A megfe1elési vizsgálatot

Az

közvetlenül

a helyi

leszabályozása.

Ahogyan előző számunkbanmár tájékoztattam krizségünk lakótt, aziskola házatáján nagy
fábavágÍák a fejszéjüket! PályázaÍot adbe az önkormányzat és az oktatási inÍézményaz

ellenőr

iskola teljes felíjításaÍa. Ehhez azonban szüksógeltetik a pályázati terveket e\készítő
szakemberekkel egy megállapodás, ami alap1an a tervek miár el is készültek. EzÍ a
megállapodást fogadta el a testület egyhangúlag, melyben meghaÍánozásra kerültek a
terveket készítő szakemberek díjazásának összegei.

piacon

a fogyasztónak saját felhasználásra értékesíti;a

terméket tárolóhelyre, osztáIyozó vagy csomagoló

egységhez, illetve annak kljelölt átvevő helyére szátlítják; a
termék ipan feldolgozásra kerül.

{

baráti kapcsolaÍtal bír Röszke község, így célszerűnek látszott e kapcsolattartás

ellenőrizheti az árut, a minőséggel kapcsolatos iratokba
A megfelelőség nem követelhető meg' ha a

termelő termékét telephelyén vagy

által finanszíÍozottlnÍézményeket, s hogy vezetőik lehetőséget kapjanak

rendjéről szólt. Szükség volt már e tervezetre, hiszen számos külföldi testvér-települési és

piacokon, kis- és nagykereskedelemben szúrópróbaszerűen
betekinthet.

$

$

A testület egyhangúlag elfogadta a Dr' Szűcs lózsef jegyző által előterjesztett rendeletteryezetet' mely a nemzetkcjzi kapösolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés

tételenként kell elvégezni vé]etlenszerű mintavétellel.
Kérelemre elvégzeÍÍvizsgálat esetén az elienőr vizsgálati
bizonyítviínyt áIlít ki, ha a termék megfelel a vonatkozó
előírásoknak. Ha nem felel meg, jegyzőkönyvben rógzíti a
hiányosságokat. A vizsgálat díját a vtzsgálatot igénylő
viseli.

beiföldi áru elienőrzésének szabályai:

$

az esetleges problémák és nehézségeik bemutatására is.

előkészítési, csomagolási, iárukezelési, tárolási, előkészítési
követelmények teljesítésénekmeglétéreis, ezek biányát az

A

$

került előtérbe' amelyek megoldásához kértéka testület segítségét.Így helyes ez, hiszen
azintézménybejárás céljaelsődlegesen az volt, hogy működésük közben nézhessük meg

végzik. A

a téÍe|azonosságának

i.!

doktomővel is. A látogatás utolsó állomása a műve]ődési hán vott. Minden intézmény *
vezetője ismertette a képviselőkkel az ott folyó munka lényegesebb elemeit, terveiket és
$
természetesen mindenhol legnagyobb súllyal a hiányosságok és problémrík ismertetése

(fővárosi)

állategészségügyi és élelmisz er-ellenőrző állomásokkal
közszolgálati jogviszonyban álló arcképes igazolv ánny aI
rendelkező zöldség-gyümölcs minőségellenőrök

ii

í Az
]€

ülés további részében a közeljövőben megvalósuló franciaországi testvér-települési
$ látogatásunk részleteit beszéiték meg a jelenlévők. TájékozÍattam már többször is
il településünk lakóit, hogy a két évvel ezelőttiYégváron történt megismerkedésünk óta
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot francia barátainkkat. Ők mrár több alkalomm al jártak
nálunk, most júniusban pedig' kedves meghívásuknak teszünk eleget, és mi utazunk
hozzájuk' A képviselő-testületi tagokon kívül velünk utazik a Szeged Táncegyüttes

Dr. Arva Gabriella
ügyvéd

kamaracsoportja és kézművesek is. Célunk az,hogy megismertessük és megszerettessük

UDUUO]I BUKIgSCnCEilt
A Btikk hegység lő.üránáI, Eger közelében, a bogácsi

gyógyfnrdőtől 8 km-re kétszintes magánház 15 fós
férőhellyel, 2 furdőszobával, színes Tv-vel, főzési
lehetőséggel teljesen felszerelt konyhában, kedvező
áron (1000.- FtlfőléJszaka) kiadó. Horgászati,

strandolási, kirríndulási lehetőségekl
Erdeklődni: Márki László,
Szeged Tel. : 621 499 -05 4, 06-20 l93j 2- I1 4.

francia barátainkkal a magyaÍ és szűkebb pátriárkánk hagyomrínyait' kultúráját. A

$ teniezett plogram szerint több településen adunk majd kulturális műsort, szervezünk
$
l] nantast, saját magunk által készítetijellegzetesmagyar étkeket készítünk az ott élőknek,
'i ezáltal is népverűsítve a méltán híres magyar gasztronómiát. Nem kis anyagi terhet
É
{ jelentene ez önkormányzatunknak, ha egy pá|yázat kapcsán nem kaptunk voha $
lehetőséset terveink megvalósításához.
mepvalósításához A Franciaországi
Freneienrqzíoi ]\,{eorrqr
r<''rt,i"" É.^
*1 lehetőséget
Magyar Kultúra
Éve elnevezésű
^r--.,^-x"'l $

i

$

." programok.támogatottjai között

-

*

szerepel Röszke Község Önkormányzata is. így 900.000.- Í
Ft támogatásban részesült. Ez óriási segítség. terveinl<'et méltó keretek között valósíthatjuk i

meg' Ekkor kerül sor a testvértelepülési-kapcsolatunk dekrétumának tinnepélyes
I

a\áftásála is a települések polgármesterei ktiztltt;
.Természetesen u' i'gao* e, u {
{ készülődés óriási, szeretnénk színvonalas néptánc, kézműves és gasztronómiai $
1] bemutatókkal megörvendeztetni
mepörvendezfetnt aa francia
francta települések
felpniilécpk lakóit.
lqtőit AA' nÁnfónn-ncnnn*h"néptánc-csoportban ."*.,
nagy :

$

l
Falusi Suttogó

Röszke Község Képviseló-testütetének lapja
Eng. szám: B/PÍIF /888lcsl92
Meg|elenik havonta 1300 példányban
Kiedó_símgl
6758 Röszke, Felszabadutás u. 84.
Telefon: (62)573-031
Felelős kiadó: Magy ari László
F ő szerkesztő: György Józ sef
Készült a Nyomdamester 2000. Kft.

Nyomdamester
ő724 Szeged, lllokkos-erdő sol

200I.
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Tel.: (ó2)559-280

$ büszkeségünkre szerepel majd Bodor Mónika és Kéri Andrea is. A kulturális aelegaclá
li1 június 17-én indul és 28-án érkezik viszsza
BMM

Röszkére.

I\,BGHÍVÓ

2001. június 11-én a röszkei művelődési házban rendezzük meg a Szeged Táncegyüttes
művészeti Iskola kihe1yezett röszkei ÍagozaÍának évadzáró vizsgaelőadását. A műsorban
fellép a röszkei nóptánc oktatásban részt vevő gyerekeken túl a Szeged Táncegyüttes

kamaracsoportja is.
szakaemberek

A

műsort vendégként megtekintik neves tánckoreográfusok

is' Gyermekeink lettentő nagy izgalomma| és várakozással

tekintenek

és
e

nevezetes este elé| Kérem, hogy részvételükkel tiszteljük meg gyermekeinket és a fellépő
tánc-csoportotl Aze\őadásestehétórakorkezdődtk,abelépésmindenkiszámiíradíjmentes!

Minden érdeklódőt szeretettel várnak a műveiődési ház és
a Szeged Táncegyüttes yezetőt, oktatói!

i
$

$

A Gyermekióléti
$zolgolut hirei

PrlCOtV ttfREf

Kedves Sziilők!

Az

iskolákba is bekerülhetnek a kábítószerek, főleg a
Az iskolákba

közép- és felsőfokú intézményekbe.

Á N'l^G"^u:'"*i'-.:jj

bekerülő kábítószerek 997a-át az ott tanuió diákok viszik

be.
rérzére

B.!r.rf,s
Fels2.et}ad8iás u. 77'

Tkztclt lgegÍiró A$szony:
Kedvs x'llógák!

OÍa@el ó*.sj]lteil aaól" lrogy a Önok

;;;.il;'t';;ffi;r"jl"'iaui]p'os'u'n
t a ji:,uair":n mrár a

iutéz nenyc sikeresen tel'j-estetle a

l.

cffieniüs
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intezmmyi fiodelLjének kJvelelníé{yeil én lgy

II. nodetl leírása s'-eriül fol}'tath'tják'

sdskó}en íagj'9' 'sok'lijtt'lgfsllkát
"j'itzíá|nn v&g'o'. ezal' 'hogy a'Brogrm n'g":lósitás
_megklszcml
}1egu*''zl_''' i r hol*Y ez q
;&"' eáoa""is szeietnek

hqc'''rn<rl ' ''q ' ': '''r'"lrl maid
t":l':i.ti 'ulunka ered'nény"
-u
"
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,;,.;sri"ío'";'ü',uí...,,.'.
"
i*lrl,ája
dczittén remé1en aá, hogy a !íogÍam' s czcn be|t:l'al Ón*i'
;;.i;;;a""
ig""t*-'eJal** hozájrá$1'ahhoz. ho! :úugyaror'zágolt Ü]ydn kozolddási
'e*dszrÍ
óvodákal'
oiyan
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iskolában történő saját

alatt is. Természetesen vannak olyan kábítószerek,
amelyek használata rögtön észrevehető, illetve ezen
anyagok szervezetbe juttatása esetén a gyermek

6?58

uvnLájuLa

Az egyik motiváció az

használatú kábítószer fogyasztást fedező bevitei. Ezekben
az esetekben a gyerekeken még nem vették észre szülei,
nevelői az anyaghasználatot, így van hozzá bátorsága és
beviszi a megszerzett drogot az iskolába a tanítáS ideje

!i1pköziotthonos Ó!od6
NÍakra Lajosné

alkalmatlanná váLlk az órákon történő megjelenésre. A
most divatos marihuána és amfetamin származékok
bizonyos mennyiségben fogyasztva lehetségesséteszik'

hogy

a

laikusok számára észrevétlenmaradjon
fogyasztásuk., azonban a kitágult pupi11ák , vörös szemek
a,,felpörgött tevókenység'' kábítószer fogyasztására
utalhat. Ezeke ajelekre szülőknek, pedagógusoknak oda
kell figyelni, és segítséget kell kémi.
saját fogyasztásra használt
isko1ákban
kábítószereken túlmenően jelen vannak az eladásra szánt
anyagok is, melyeket a diákok terjesztenek egymás

a

Az

A

kábítószer terjesztés egy zárt folyamat és a
A terjesztő megbízik a fogyasztóban, mert
ismeri és o1yan helyen ismerte meg, aho1 csak olyan
emberek fordulnak elő, akikben ó megbízhat. A mai

között.

bizalomra

épü1.

anyagias világban, a serdüiőkorban lévők gyorsan
felismerik a pénzszerzési lehetőségeket. A kábítószer

dP0lis 23'

terjesztés pedig az egyik ilyen üz]et.

A

szülóknek

bizonyos dolgok fel kell' hogy tűnjenek ahhoz, hogy
észrevegyék,gyermekük kábítószer fogyasztóvá, vagy
terjesztővé vált. A használói oldalon megjeiennek az
árulkodó külső jelek és az életvitel változások.

Amit a

szü1ő tehet, hogy ellenőrzi gyermeke
zsebpénzének felhasználását. A,,kölcsön kapott tárgyak''
esetében meg kell kérdezni, hogy mikor kerül vissza
eredeti gazdájához, melt így a iegkönnyebb leleplezni
azokat a vásiírlásokat, amelyeket a szülők előtt titokban
akarnak tartani. A rnobil telefonok vásár1ása és használaIa
is ilyen kategória, mivel egy iskolábajáró serdülőnek sem

Intézményünkben befejeződött

a Comenius

2000 Minőségfej1esztési Program
intézményi modelljének kidolgozása, s

I.

ez

Al(TUALIS:

Nfrilprogramjaink

a

feltétlenül szükséges haszná1ati tárgya, viszont ana

faliújságunkon

megta1álhatóak.

Valamennyiük segítségétköszönjük

!

pénteken 1 2.00-ig.és az anbnimitás biztosított.

Mindenkinek kellemes nyalat, jó pihenést és
élményekben gazdag csaiádi programokat
kívánunk:
a Százholdas Pagony lakói

2001. július 2-től 7-ig Röszkén rendezzük meg a néptúnc'oktatásban részesiilő
gy ermeke k me gy ei túnc -tdb 0 r ót !
helyi gyerekeken kívül ZákányszéWő, Dócról és Pusztamérgesrő! v{rju|
az'ap{óLábtttáncosokat! A más teiepülésről érkezők a Sportcsamokban alszanak, a helyiek
természetesen hazamennek esténként' A tánc oktatásán tíl a gyerekek szabadidős és
kézműves progÍamokon is részt vesznek. Étkeztetésük a napköiis konyhrán tofiénik. A
táborra jelentkezéseket még korlátozott Számban elfogadunk a míívelődósi ház
vezeÍőjénéI'Akikmárjelentkeztek és még nem fizették be a táborozás díját, kérem minél
Köszönettel: a tábor szer\ezői
előbb tegyék

a

meg!

kábítószerüzletek megvalósítását

65.sz alatti irodájában héÍfőtőI péntekig 9.00- 14.00-ig'

rÁrcrÁnoR RÖszKÍINt!
A programon

a

Minden érdeklődó rendelkezéséreállunk személyesen
vagy telefonon az intézmény Röszke, Felszabadulás u'

alkalomból Pokomi Zoltán MiniszteÍ UÍ
elismerésétfejezte ki levélben az eIért eredményekért, és gratulált a munkában IéSZtvevóknek' Az elismerés egyaránt illeti nevelőpar1nerekként a Kedves Szülőket, működtetésünket biztosítva a fenntar'tó és a tanulási
útban követó intézményt, az iskolát is.

alkalmasak, hogy

elősegítsék.

Kedves Gyerekek I
Várunk benneteket péntekenként 13.00 -16.00 óta közötl
a]átszóházban, új és érdekes képességfej1esztő és logikai
játékokkal. A sárkánygyártás is folytatódik!

MEGHIVO
A

művészeti iskola tanulói és pedagógusai szeretettel

meghÍvják Önöket az iskola évadzáró vizsgakoncertjére és
előadására 2001. június 08-án három órai kezdettel.

műsorban fe1lépnek az iskola hangszeres _ furulya,
zongora' hegedű _ és modem tánc (mazsorett) tanszakának

A

tanu1ói.

A fellépők nevében minden érdeklődőt szeretettel várnak

a

pedagógusok és a gyerekek!

200I.

iÚnÍus

H íÍek,],és',.'go ndotá
KERESZTELES:

f'

k',.,,-,,..á

PlébánÍából

Varga Mária 86 éves, t Tanács Ferenc özvegye

t

Katona olívia

Katona Tibor és Tanács Zslzsanna kislánya
2000. november 25.

özvegye,

Papdi Péter
f2001. május 12.

Galgóczi József 62 éves, Nógrádi Etelka férje'
t2001. május 24'

Batancs Adrienn
Batancs István és Buha Anikó kislránya

Ördögh István 76 éves Tóth Franciska férje,
t2001.május 28.

199Lmájus22.

SzéllAdrián

A

boldogságból sosem e1ég. Jézus is nyolcat
sorolt fel.
Az örülni tudás meg kifejezetten

Széii Attila és Mag Ildikó kisfia
1992. máfis 22.

energiaforrás',,Örüljetek,
ismét móndom:
orüljetekl" E'zÍ az Evangélium tanácsolja.

Szél| Tamás
Szél1 Attila és Borsos llona
1992' július 3.

Mennyi ijröm és boWogsdg volt vasárnap az

kisfia

elsőóldoruÍsban mert mindenki igyekezett örülni.

Buha Anikó 1966' március 8.

a

kedves jó

Szülőknek, akik mertek ós akartak örülni, és ez a

ielküket betöltötte a templomot és az egész
kömyéket. Mindig kei1 okót keresni az örömre.
Az sem magától termő fa. Tenni kell érte.

HALOTTAINK:

Malko István 90

ezÍ elsósorban

-Köszönöm

Magyar Imre 84 éves, t Derík Ilona özvegye

Közeledik a búcsú: a falu és a templom iinnepe.
Június i0_én, vasárnap
órakor ünnepi
szentmise. Beszél Szalontai Károly volt deszki
plébános, akit példátlan megalázástatásban is

tr 2001. május 7.

szeretettel hívtunk meg és várjuk közösségünkbe'

t

éves magányos

9

2001. ápriIis 28.

Szeged
Szegedi vagyonvédelmi és
szolgáltató Kft.

A

200I. iílníus

eredményt és megérdemelt nyaralást és pihenés.

Kartal József plébános

szórakozÍaÍó, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kellemes kikapcsolódást

érdekesség! Természetesen nem feledkeztünk

kedveskedünk!

e1

ígórő

a,gyefelggkről sem, számuka a délelőtt

A szerencsések a tombolahúzáson nyerhetnek majd

és az önkormányzaÍ

áLIaI

a

helyi vállalkozók

feiajánlott értókes nyeremények közül. Fehér Szilvesztert már

nyugodtan elkönyvelhetjük

a HoR Nep főszakácsának, most is finom pörköltekkel

Az ebédre és a tombolára is a helyszínen
árusítjuk majd a jegyeket délelőtt féI ÍaÍől. A gondtalan kikapcsolódás és szórakozás
reményébenvárunk minden érdeklődőt és családot!
varja a déle\őtti pÍogram után az óhes szájakat.

szemé1y, rendezvénybiztosítás, nyomozási

időszakában 24 órás ügyeletünket.

a gyerekek. Kérem,
gyűjtsék otthon a 1ehulló virágokaÍ és hozzÍk
majd el az ünnepre. Boldog és szép nyarat
kívánok minden családnak' Munkájuknak jó
virágszirmokat szórnak

folyamán számítógépes játékokkal. gyermekrnotorozással és akadályversennyel

A programok kezdési időpontja: 2001. jrúlius 0Í-énÍízórától

tevékenység'

bármely

az

útvonalra

bajnokság ahaÍfuőr vándor kupa elnyeréséért, kispuska lövészet, kötélhúzás és még sok

védelem

a nap

kozt

Ízelítő a ten/ezett programokból: helyi mazsorett csoportok műsora, kutyás és
önvédelmi bemutatók, kulturális műsorok zenéyel, tánccal, kispályás labdarúgó

technikai és/vagy élőerős Vagyon-, érték

a károkat együtt!

Az

oltáriszentséget a templomkertben.

rendezvénynek a községi sportpá1ya ad helyet.

az aIábbi tevékenységikörökben:
kömyezetvédelem, munkabiztonság, munkavédelem, emelőgép ügyintézés
gépek biztonsági felülvizsgálata
tűzvédelem, tűzjelző és oltó technika
kataszÍrófavédelem

Hívjanak most, vagy

körmenetben visszük magunk

a

BIZToNSÁca ÉRoBKÉBENA-Z-ig

rendelkezésére.Előzzuk meg

A búcsúutáni

Hatírőr Nap.

tevékenység ügyintézés

Készséggelállunk Tisztelt Megrendelőink

számíÍ|." Mi tagadás: Igazuk volt.

vasárnapon, jtinius I7-én Úrnapja l'esz, az
oltáriszentség ünnepe. A reggeli szentmise utiín

ahatárőrizeti szervek és Röszke Község Önkormányzat szervezósében

szaktanácsadás, dokumentáció készítés,
oktatás, vizsgázÍatás, védelmi-elhárítási

adóinkat.

a

2001. julius 01-én

06 -

További felvilágosításért hívja szaktanács-

jó falatok-

kal a meghívottakat, jusson a váratlanul érkezőknek is ízes étel és vidámító ital. A minden lében
kaná1, kerek képű Pistike ilyen alakalomra a
tyúkot ajánlja az aszÍalra, mefi nemcsak a holta
után' hanem születése előtt is fogyaszthaÍó. És
igyanak egymás egészségére1-2 pohánal. A
nagyon lossz színben lévőkre több pohánal is
ihatunk! A kedves Asszonyoknak nagyon sok
tennivalójuk lesz az ünnepen. Hálánk je1éüi este
7-kor érettük lesz a szentmise' A férfiak sarkukon
álljanak' tartsák a kormányt jól a kezükben.
Tanítóink már kisiskolás korunkban fülünkbe
rágták, hogy a tekintély a férfinéllegyen' mert a
férfi, az nagyobb
nőinél! Kár, hogy
közbekiabálták a lányok: ,,Nem a mennyiség

A hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre kerül

Atfogó veszélyeztetettségi felmérés,

a

és

VI. HATAROR NAP ROSZKEN!

sruvAvÉD Kft.

Tel.:06-30 12064 -301,
3012064-364

e szép napon. Legyen vidám

b,oldog minden otthon!
Elvezzék a vendégszeretetet, kínálják

Farkas Cs. József 88 éves,ffLázár Viktória

Papdi Csaba és Vőneki Aranka kisfia
2001. március 6.

Minden csalúdot és kedves vendégeiket örömmel

kijszöntiink

2001. május 8.

:

I

MEGHÍvo

l

2001. június 09-én este hat órakor a Szeged Táncegyüttes tartja jubileumi gálaműsorát

,'1

a Szegedi Nagyszínházban. A műsorban fellép az együttes minden felnőtt csoportja!

i

Jegyek még korlátozott számban vásárolhatók a művelődési házban.IJÍazás: busszal'
, mely a polgármesteri hivatal elől indu1 17 óra 15 perckor. A program költsége: 350.-Ft

SPORT
Labdarúgűs

Aprilis 20-án folytatódott minden korosztályban

Góllövóink

voltak: Terhes Norbert 2, Laczi Zoltín,

a

Laczi Norbert, Borbás Sándor, Jaksa István. Első

bajnokság. Tartalékcsapatunk hazai pályán fogadta az

csapatunk álmosan kezdett, nem így a Zombor! Gyors

utolsó helyezett Balástya II. csapatát. 0-0 lett az játók, néhány meglepő megoldás, s máris 3:0
eredmény, ez akét szám minősítette is mindkét csapat arányban vezeÍett aZ ellenfél! A félidőben változás
teljesítményét.Ifi és fe1nőtt csapatunk ezen a héÍ történt mindkét öltözóben, ez a vendégeknél negatív'
vógén a Szegedi vasutas vendége volt. A harmadik náiunk pozitív volt. Mintha kicserélték volna a két
helyen ál1ó vasutas ifiket a mieink ta1án túlzottan gátdátl Mi támadtunk, kemónyek voltak a fiúk, s

a hazaiak. Nagyobb
önbizalommal még meg1epetést is okozhattak volna a
röszkei fiúk. Gólszerzőnk Terhes Norber1 vo1t. e1só
tisztelték,2-1-re nyertek

csapaturrli már nagyobb önbizalomma1

KézíIabdq

(a nújusi cikk folytatása ' szerk.)
Minek csináljuk mi egyáltalán kózilabdát Röszkén?
Azért kezdtem el, mert . adott volt az objektív

a csarnok. Míg mi az e|ején a városi
bajnokságban is játszottunk teremben, egy Makó NB
lehetőség,

rúgtak is két gólt Takács Csaba és Tanács Attila
A vendógek a játékvezetőknek köszön-

I B-ben aszfalton játszott! Ne csak a
mindig átkozott foci legyen, legyen más is! ez is szép
spolt, ennek ellenére a röszkei embereket nem
érdekli, hisz hiába szállította a csapat a gyóze1meket

hetik

futószalagon, közönségünk

jóvoltából.

a győzelmet, hiszen egy

nyilvánvaló 11-est nem

ítéltmeg a javunka. Ezzel a vereséggel csapatunk
már a 14.-ik helyre csúszott vissza. 23-án, szerdán

Il-ben, NB

az 5 főt nem haladta meg!

Kérdés,akkor minek, kinek erő1tet1ük ezt a dolgot,
az utóbbi időben gyengé1kedő szegediek eilen
ami egyébként nagyon amatőr módon működik, hisz
támadólag lépett fe1. Kemenes Zoltán távoli bomba- ke1lett 1ejátszanj az elmaradt Kistelek elleni bajnokit.
minden játékos csak a sport szeretetéért játszik.
góljával' s Bozó Péter 11-es ta1álatával győztünk, s Remek lehetőség volt a javításra, s éltek is vele Kézenfekvő a válasz! Hagyjuk abba az egészet! De ez
nagyon fontos három pontot szereztük. Május 5-én a játékosaink. Igaz a féIidőben még a vendégek szüli a következő kérdést.Pont most? Apropója: egy
már MB III.-ra hangoló Szentest fogadtuk Röszkén. A vezettek 1:0-ra, azonban érezhető volt, hogy ezt a Szabó Levente került ide testnevelő tanámak, aki a
most is bajnokaspiráns vendóg ifistáktó1 már többször
meccset csak
RösZke nyerheti. Erőnlétben, Kiskunmajsa NB I B csapatiínak tagja, persze a
alapos verést kaptunk, minden rossz soIozat egyszel akaratban is sokka1 jobbak voltunk a második fé1- kézilabda spoÍágban! Segítségóvel gőzerővel elindult
megszakadhatl Hát így is lett! Ifistáin]< bírtak a idó'ben, s meg is lett a 3:1-es győze1em. Góljainkat
az utánpótlás nevelés tavaly szeptember óta, hátha
vendégek által diktált tempót, ezúttai a SZoIencSe sem most Cs. TóthZoltán' Bozó Péter és Kemenes Zoltán mégis 1esz utanpótlás csapatunk? Egy aggá1yom van,
pártolt e1 tő1ünt, s az egész bajnokság leg1obb játékát szerezÍék. 26-án utolsó mérkőzésétjátszotta tartalék a gyerekek azóta sem vettek részt semmilyen
produkálva 2:2-es döntetlent harcolt ki csapatunk. csapatunk idehaza a listavezető sándorfalvi tarcsik vefsenyen. Versenyzési lehetőség pedig rengeteg volt,
Góljainkat Laczi Norbert és Papp Attila szerezték. A ellen. Be is jött a papírforma, 2:0 a vendégeknek. íiúknak' lányoknak egyaránt! Mi röszkeiek talán nem
felnőttek összecsapásan is valami hasonlóban bíztunk" Vasárnap első csapatunk a szintón kiesés elől szeredük, kedveljük az igazi megmérettetést?
azonban a nagyobb erőíö1énnyel rendelkező vendé- menekülő Tisza-Uj gárdájáÍ fogadta. Ifistáinktól az Elmúlt havi számunkban móg két mérkőzésről írtam,
gek hamar tudomásunkra hozták, hogy itt csak ők elmú1t hetekben mutatott te1jesítményük alapján ezeket le is játszotta csapatunk. Az utolsó e]őtti
nyerhetnek' Becsületgólunkat Nemes Béla rúgta.
biztos győzelmet vár1am. Jól is indult a dolog, egy fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa, Szegeden a
12-én tarta1ékcsapatunk Domaszéken gólzáporos
szöglet után Borbás Sándor megszerezte Vezető tanárképző sportcsarnokában' 2I :20 -ra nyertek a
meccsgn 4:3-ra nyerni tudott. A megye I.-es gárdák is gólunkat, azonban ezután fokozatosan esett vissza a főiskolások, ezzel jogot szereztek az NB II_es
szombaton léptek pályára. Tápén az ificsapat a csapat teljesítménye. Ahogy i1yenkor lenni szokott, indulásra. A Röszke ezüstórmes 1ett. senki sem
kozépiskolai ballagások miatt igencsak tar1alókosan
egy kósza vendógtámadás után védelmünk bánkódott ezen, hiszen nekünk semmilyen feltételünk
állt ki' így törvényszerű volt a 3:1 arányú vereségünk. összehozott egy gó1t. Azonban For'tuna most a mi nincs meg az NB II-es szerepiésre. Különben is' az
Gólunkat Jaksa István szerezte büntetőből. A felnőttek kezünket fogta, hisz a 90.-ik percben büntetóhöz
elmúlt öt év tetmése három arany és két ezüstórem.
mérkőzése előtt bíztunk a győzelemben a nem túl erős jutottunk, s ezt szintón Borbás Sándor ér'tékesítette. Azt hiszem bármilyen bajnokságban, bármilyen
páLyán szinte semmi Felnőtt csapatunk amérkőzés elején azonnal áÍyeÍte aZ csapat elfogadná ezt. Utolsó mérkőzésünkön a Mol
Tápé ellen, azonban
érdemlegeset nem produkált csapatunk, s ki is irányítást, azonban az első félidó'ben csak a kapufákat Algyőt vertük 35:31 arányban. A bajnokságban
kaptunk 2:0 aranyban. 19-én, szombaton a szőregi sikerült eltalálni. A második félidrjben kellett még egy- csapatunkban szerepeltek, ezze1 dicsőséget hozva
tanalókok jöttek Röszkére, s egy ponttal távoztak, a két kapusbravúr is, hogy érintetlen maradjon a hálónk,
Röszkének: Barna Sándor, Pártos István, Juhász Attila
végeredmény 2:2 leÍÍ. Vasámap a listavezető régi azonban a fáradó szentivániak egyre több hibát kapusok, -Hajnai László' Marancsik László, Vajda
rivális Kiszombor volt a soros ellenfél a roszkei vótettek. ApáIyfua lépő Dr. Tóth János által irányított András, Brasnyó István, Kondor Csaba, Szilágyi
pályán. Ificsapatunkat sikerült feltuningolni ene a Röszke egyre nyugodtabban játszott, s rúgott is két Dimitrij' Giricz Sándor, Szabó Rudolf, Kamenik
mérkőzésre, s a rapszódikusan teljesítő kiszombo- gólt Bozó Péter és Tanács Attila révén. Ezzel Ferenc, Kókes Szabó Janos, PataLászli,Tokaji Tibor,
riakat alaposan elpáholtuk. De régen is volt már ilyen csapatunk megszerezte 29.-ik pondát, s úgy tűnik, Bihari Zoltán, Borbás Lász1ó mezónyjátókosok.
sikerben rószünk! Igazán jól játszottak a srácok, hogy már nem fenyeget bennünket a kiesós róme.
végighajtották a 90 percet, meg is lett az eredménye.
Papdi László
rendelkezett,

s

a

a

Közérdelríí telefonszo rnok
Rendőrség: l07

Tűzoltók i05

Mentők

104

Röszkei Rendőrörsi

21 3 -23 4
Polgárőrség: 06-20l9-ffi -332; 2'7 3-389
onkéntes tűzoltók:
Varga Lász1ó parancsnok: 06-2019 -238-7 91
Papdi László: 06-1 0 l2-I45 -9 43
Határforgalmi kirendeltség: 21 3-4I0

H aÍár őr tzeti Kirende ltsé g

Szeged, Moszkvai krÍ. 12- 14. 425 -982
orvosi rendelők:
Dr. Tari Zoltánházjowos: 273-510;
06-101313-9914
Dr. Stivényházi llona gyermekorvos: 273-018;
06-2019-422-686

Dr. Vereczkey Gyu1a háziorvo s: 21 3-323
Dr. Szita Vilma fogorvos 213-344
Védőnői szo1gá1at: 212-609
Családsegítő és gyermekjóléti szo1gálat: 213-350
Központi orvosi ügyelet
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.: 414-314

Áilatorvosi ügye1et: Dr. Perényi János:
06-3019-982 684
Intézmények:
Polgfumesteri hivatal : 573-03 I
Napköziotthonos ovoda: 21 3 -480
Altalános Iskola: 27 3 - 420
Sporlcsarnok: 273-250
Művelódési ház: 27 3 -366
Könyvtár: 273'011

Teleház: 573-870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hiv atal: 2] 3 -260
Szolgáltatások:

KábelTV hibabeje1entés:
Márki Jenő: 06-20/9-858-1 l
Ördög Tibor: 06-2013 -321 -196
Démász mórahalmi ügyfélszo1gá1at: 28I-042
TérségiVízmű: 213-560 (hétköznap 1-9 órátg)

Szennyvíz hibabejelentés:

Gyöngyi Aryád: 06-20 19 - 11 3 -31 5
Tanács Roland: 06-20 19 -11 5 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820-14i

Szi1árd hulladék elszá1lításával kapcso1atos
információ: 489-1891204 (Szegedi Kömyezel
gazdá1kodási Kht.)

