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Új rendőrségi rovat: Kék hírek
Jogi rovat: a jóhírnév védelméről
2001. június 1-től érvényesbuszmenetrend
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Mójus első vasárnapján, az éilesanydkat köszöntjiik.

hotórontúIi Konizso Az anyák tiszteletére az első ünnepségeket az ókori
községgel. A lele- Görögországban tartották, tavasszal' Az istenek anyjának,
pÜ!ések vezetóinek Rhea istennőnek adóztak kegyelettel.
kezdeményezésére
hivotoloson is megpe-

A

o

életet adja, és megvéd minden ártalomtől,

cséteIték e kopcsololol

községek vezettii
oIóirósukkoI óprilis
2ó-ón Konizsón.

Konizso és Röszke vezetői köszöntik

o

résztvevőket

oda utazott a röszkei
delegáció, ahol nagy
szeretettel fogadtak
bennünket. A két
polgármester köszöntője
után Szűcs lózsef jegyző
fe1olvasta a testvérteie-

pülési

dokumentum
szövegét, melynek lényege, hogy a szomszédos
települések támogatják és

segítik egymáSt,

Röszke l 1 fós delegicióvol képviseltette mogót

réSZt-

vesznek egymás ku1turá1is
és sport rendezvényein,
ápolják a jószomszédi és
most már testvér1elepülési
kapcsolatokat. A röszkei

képviselők

egy

sétán vettek

rövid

részt

Kanizsán ismerkedve

a

a hivalátogatást egy

községgel, majd

talos

nagyon finom ebéddel és
a hozzá járó áldomással
pecsételtékmeg.

Sok sikert a
barátsághozl

Hivotolos tórgyoIis o ,,fehéroszlol" melIett

tégi-új

BMM

kereszténységelterjedésével előtérbe kerü1t az
az egyhází hatalom, amely az

anyaszentegyház tiszte1ete,

Az idők

során az

egyházi ünnep összenőtÍ az anyák napjának megünneplésével.

A 1].

században Angliában a nagybójt negyedik vasárnapján

ünnepelték az ódesanyákat.

Az USA- bn 1812- ben

Ju1ia Ward Howe vettette fel az anyák

ünneplésének gondolatát a béke jegyében'

A philade1phiai Anna Jarvis nevéhez fűződik az anyák
napjának hivatalos ünneppé tétele' Anna édesanyja a 19.
században hasonlóval próbálkozott:,,Mother's Friendship
Days'' néven kezdeményezett ünnepnap tartását az anyík
tiszteletére, valamint a polgárháborús sebek begyó

g

y ításár a.

Két évvel anyja halála után'.1907- ben' Anna nagyszabású
kampányba kezdett Nyugat- Virginiában. EzletÍ az első iíllam
1910- ben, amely hivatalos ünneppé ÍetÍeaz anyáknapjáÍ.Egy

éwel később már valamennyi
ismerte

ál1am hivatalos ünnepként

el. 1914- ben az elnök' Wodrow Wilson az anyák

napját hivatalosan is nemzeti ünneppé nyilviínította,amelyet
minden évben, május második vasárnapjiín tartanak'

Európában az első világháboni után te{edt el.

Az

amerikai

hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
honosította meg.

Az első megemlékezést 1925-ben szeryezÍék.1928miniszteri rendelet

a

az anyáknapját.

Hazánkban május
édesanyákat.

ban egy

hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta

első vasárnapján ünnepeljük

az

Mííködő
Az

Attila pedagógusok, a negyedik

osztályosok

a

Elelmod KIub

Tojásmesével,

Fazekasné Molnár Eva felkészí

elmúlt hónapban gőzerővel

Az

tósében a hatodik osztályos lányok

fogadtuk Domaszék csoporljait a

művelődési házban.
közönség

a

A

röszkei

domaszéki nyugdíjas

klub műsorát javasolta

továbbjutásra a gálaműsorra. Domaszékre

április ]-én utaztunk,

bemutassuk

a

hogy
röszkei csoportok

Berenteiné Marika vezetésévelés

Márki Mónika. Tiszta szívből
szeretnék köszönetet

mondani

minden szereplőnek és felkészítő

pedagógusnak,

hiszen

kitartásuk és a közösségi

az

kénytelenek szerepelni, hiszen a
hangosítás nemígazán működött az
egyébként is borzasztó akusztikájú
sportcsarnokban.

domaszéki

Mindentől függetlenül sokétű és

nagyon színvonalas műsorral
mutatkoztunk be. Igaz, hogy
számszerűsítve szerintem röszkei
néző is több ült a nézőtéren mint
domaszéki, de én ennek nagyon
örültem' Hiszen ez azt jelenti, hogy

itthonról

is

programban szerepeltek

a kis

nagy mazsorett csoportok,

és
a

Beke
óvodapedagógusok,
Kozmáné Vastag Judit és Papp

vezetését.

elhi-

Elhotóroztuk, hogy minden
szerdón 6 órokor iógofog-

vatottságuk nélkül nem tudnánk
évről-évre ilyen színvonalas
programsorozaton.

A

lolkozóst tortunk.
összeiövetelÜnk
móius 23-ón lesz. Témóio: A
gyomor, mói és hosnyólmirigy
betegségei és ezek diétós
kezelése.

a

A következó

domaszéki

szavazás eredményeképpen

a

dezósre kerülő gálanűsorra

a

május 20-án Szegeden meglen-

művészeti iskola

alkaimi
kisegyüttese jutott tovább. Nekik
sok sikert! Ebben az évben is május

első vasámapján köszöntöttük

az

gyerekek köszöntője

mellett az

marosvásárhelyi
színmíjvésznő is bemutatta mű sorát
a röszkei ünnepelteknek. Bővebben

az

ünnepségről

1apszámunkban

a

következő

alkalommal megbeszéitük az

Eletmód klub közeljövőben

tervezett

programjait. Ezek közül legközelebb
május 23-án a gyomof' máj és hasnyál

mirigy betegségeivel fogialkozunk,

a

kü1önös

tekintettel
diétás
szempontokra.
A konyhában ennek megfelelő diétás
ételt fogunk készíteni.
Mostani összejövetelünkön kedvenc
kevésbédiétás
óteleink közül

a

szerint minden héten. szerdán hat
órától jógafoglalkozást tartunk. Egy'

kérdéseikke1 bizalommaI.

megismerni egyéb nagyon hasznos
mozgásprogramokat is. Ezeke| a

klubban.

egy

adunk hírt.

n;lugdíjas klub, a Gorettikör,

Agi' az

ebédlőjébe.

Ez

Az

édesanyákat a művelődési házban.

A

erőnlétünk és a kezdődő mozgásszervi

Ápri1is 25-i összejövetelünkön
végre palacsinta készült több féle
teljes egészében átvettük azt a jőga yáltozatban, ehhez gyümölcsteát
ploglamot amelynek részleteivei már ittunk.
megismerkedtünk Szűcs Julianna
É1etmód klub vezetésétés
mórahalmi oktatónk segítségéve1. programjainak irányításáÍ Dobó
Mostantól kezdve önállósítjuk Józsefné Ancikára bíztuk ezentúl,
magunkat és a csopofi elhatározása forduljanak hozzá ötleteikkel,

minden szereplő nevében kívánok

sokan Vették a idén Kilyén Ilka

fáradtságot' hogy megnézzenek
bennünket. A közel két órás

kezó hovi progromiót és o klub

ő

műsorát. Sajnos elég mostoha
körülmények között voltunk műsorokkal részt venni ezen

Élemód klub legutóbbi

összeiövetelét óprilis 25-én panaszok megszüntetésére' Heti egy
torlottuk. Ekkor mósfél órós órát áldozhatunk jobb egészségi
|ógofoglolkozósr tortottunk ál1apotunk érdekében.Minden szerda
Szíics Juliko vezetésével. délután hat órára várjuk az
MegbeszéltÜk o klub követ- érdeklődőket, helyileg a tankonyha

a Szomszédoló kultu- egy vidám jelenettel, a művészeti
rális fesztiválra' méltóképpen iskola zeneiskolásai Papp Laura és
készültünk

Borbásné Márki Márta

Mindenkit szeretettel vrírunk május

alkalommal módunk lesz 23-án esle haÍ őrára az Eletmód

jógával felváltva nap mint nap lehetne
otthon alkalmazni a jobb közérzetünk,

Kedves Szülók és Gyermekek

!

Dr. Sövényhrízi llona
az Egőszségv é,dő Egyesület elnöke

tlé}sr,ólaéntekig &l2 oróig
Kedden delurón 17-18 ól*ig

Értesítjükbetegeinket. hogy 200l.
május 1+ől a gyermekorvosi ellátás
rendelési ideje a következőképpen
módosuit:

Tanácsadás: Csütörtök

l

l

_l2 óráig

Dr Sövényházillona
gyermekorvos

1. A

mind( bŰbÚps kis monoreilek

2' A toiúsmesénn0gy0k0t nevettÜnk

4. Az óvodopedogógusok még o színfolok mögöl1

5. Nyugdr1osoink 0 ,,p0prikis" nÓtocsokorrol

/.

Juci néni, meghotÓ verséve| oz idósekről

8. Beke Ági o tőle megszokolt
V0riZsl0tos hongon énekelt

2 és 3 funkciós babakocsik eladók.
Érdeklódni:

3. Judit és AttiIo színvonolos mÚsorrol iötlek

ó. A zeneiskoloísok beiutoltok o gó|iro

Lapunk következő száma 2001. június 8-án jelenik meg. Eszrevételeiket,

írásaikat ós a hirdetéseiket mdjus 23-ig várjuk aTeleházba,

Szerkesztőség.

9. A Gorelti kör poIotóso zórto o mÚsorunkot

UdüIjön BÍikkzsércen! A
Eger közelében,

a

Bükk hegység lábánál'

bogácsi gyógyfürdótől

8 km_re kétszintes

magánház 15 fős férőhellyel, 2 fürdőszobával,

színes Tv-

vel, főzési lehetőséggel teljesen felszerelt konyhában,

2

62 l 21

2-810

kedvező áron (1000 FVfő/éjszaka) kiadó. Horgászati, strandolási, kirándulási lehetőségek!
Érdeklődni:

Márki László' Szeged Tel.:
621 499

-os 4, 06 -20

1937

Z-r1 4.

200I. núius

A hely ohol

Ujfalusi Tünde: Széchenyi I. Gimnázium

élniyerehék

olyan helyen szeretnék élni ami tengel vagy

Márta Piroska: Juhász Gyu1a Gimn.

óceán mellet van. Egy nagy kétemeletes házam

Rendvédelmi Szakközópiskola

volna, ahol mind a kétemeleten lenne egy

fürdőszobába. Szeretném,
hálószobám

Május ekeje:
Márta Piroska

nagy

lehetne. Este hallgatnám a tenger

susogását.Egy nagy gyümölcsös

sok

ha jó

kert is jó ienne

barackkal, szilvával, körtével

és

zöldséggel, de legfőképp dinnyével' Sok-sok
görög- és siírgadinnyével. Szeretnék úszni a
tenger szép tiszta vizében. Csak az a baj hogy
nagyon félek a cápáktol' A hely zöid, pálma,

Müiusi Ünnepsoroló
és

8. oszt. tan

a

különböző

halakat

ás

lr4ondiTe is véleményt!

Az Ifjúsági és Sportminisztérium az

ifjúság

1ehetőségeiről szó1ó törvény előkészítését

kezdte meg, melynek kapcsán új honlapot

indított _www.ifjusag.hu címmel, ahol
rendhagyó módon Te is véleménytmondhatsz a

mindenfélét' A delfinekkel sem volna tossz
úszni egyet. Annyi biztos hogy egyhamar ez
nem valósul meg.
Fogalmazás: Csehó Eva

honlapon (chat. fórum. sms. e-mail)

közölheted

ötleteidet.

gondolataidat.

megjegyzéseiddel

észrevéte1eiddel,

hozzájárulhalsz a,korosztályodat értnÍő
törvényelőkészírő rnunkához.

A lonkonyhu

A Röszkei Teleháiban ingyenes Internet és email vái; ha bekapcsolódsz a munkábal ÉljTe

osztály, hogy mit készítsünk. A kiválasztott étel

a törvényalkotók

Egy héttel a tankonyha előtt megbeszélte az is a lehetőséggel, próbáljuk
összetevőit Ági neni összeírja és odaadja a mi
beszerzőnknek: Feri bácsinak. A'' kiválasztott
finom étel: riínlott sajt és sült krumpli.
A nagy nap roggelén elmegy az osztály' hogy

elhozzuk az a]apányagokat, amit e1viszünk a
tankonyhára, vagy éppen az iskolába. Aztánaz

os'!ály 5. óra utián gyülekezik az indulásra.

befo1yáso1ni együtt

munkáját!

a munkát. Voltak, akik krumplit
pucoltak, mások paníroztak és olyanok is
akadtak' akik semmit sem csináltak. Mikor a
krumpli és a sajt

is kész, akkor eljön

a

semmittevők ideje! ők tálalnak fel mindent az
aszÍalra és ők hozzák be

a székeket. Miután

SPORT

il6&rúgás: Januárban került sor az immáron
5. alkalommal megrendezett ,,Törp kupára'' a
röszkei sportkör és iskolánk Íőrnogatásáv a1. Ez
atoma az 1986-'87-ben születettek részérevan

Bordány.

A vógeredmény:
1'Röszke, 2.ÍIFC, 3.Tisza Volán-MÉH Focisuli

6.

A oszt.

Tovóbbtonulús

Nfrlon

közöljük mindenkivel,
hogy megérkeztek a felvételi eredmónyek.
Elmondhatluk, hogy majdnem mindenkit oda
nragy örömmel

A

májusi zöId ágat, a

másutt májflának nevezték. A májusfaállítás hazfuk
egész területén ismert. Amájusfát elsősorban a legények
áLlítotÍák a lányoknak' Régen a fát fóként loptrík, s ezért

a

hatóságok igen sokszor tiltották

a

szokást. A

májusfával adtaÍudÍÍÍaa legény a falunak, hogy melyik

lánynak udvarol. A májusfa a lászságban nyárfa vagy
jegenye' krepp-papínal díszítik, áItalábn szaiagok,
üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá. Pa\óc
területen a legény csak a fát áIlitotta fe1, s a leány és
édesanyja diszítetÍék.Sok helyütt pünkösdkor vagy
május végén ,,kitánco1ták'' a fát, vagyis a fa kidöntése
tiíncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt. A
szokás új formája a májusi virág küldése.

A legények

szópen feldíszített cselepes virágot küldenek annak a

lánynak' akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül.
Májusi fe1vonulást e1ső ízben 1890-ben rendeztek
Budapesten a magyal munkások.

i950. óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a
Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949.
novemberi haÍfu ozata alapján.

Névnapok:

Flórián (május 4.): A kelta eredetű Flórián a Bócshez
közeli Zeiselmauerban született. A római sereg tiszde,
Aquilinus helytartó kancellárjának vezeÍője voit. A
Diokletianus-féle keresztónyüldözés idejón, 303-304ben a mai Lorchban elfogtak negyven keresztényt.
Flórián a védelmüke kelt, más változt szerint ki akarta

és megtagadta a

4.Szeged- Szentmiháiy, 5.Bordány

szabadítani őket,

Különdíjasok:

áldozatbemutatásl, ezért őt

A legjobb játékos: Papdi Csaba (Röszke)

kötöttek

mindenki megette a részéÍ,elkezdünk pakolni
A legjobb kapus: Vajner Zoltán (Tisza Volán)
és mosogatni' Ha mindenki mindent elvégzeÍÍ,
A góikirály: Dunai Gábor (Röszke)
akkor mindnyájan mehetünk hetedik órára.
(Ugyanennyi találatot ét el: Kováts Márk
Nagy meglepetésre akkor még az eI is maradt,
(Szeged-Szentmihály)' Nagy An&ás (HFC) és
és az oszÍőiy boldogan hazament!
Sövényházi Gábor (Röszke).

TóthZita

században is május első napján a házakat

N emzetközi Gy ermeknap :

évente egyszel megszeruezve, öt csapat
Első teendőfuk: megmossuk a kezünket, és
részvételével:HFC, Tisza Volán_MÉH
kinyitjuk a szekrényeket, majd Ági néni
Focisuli, Röszke, Szeged-Szentmihá1y és
kiosztja

XV.

zö1d lombokkal díszítettékfel'

májusfát' a székelyekjakabfának, hajnalfának is hívták'

14-26 éves korosztályt érintő kérdésekben,
kókuszdió, baniín és hasonló fÍkka| gazdag
lehetőség szerint a javaslatokat szeretnék
volna. A tengerpart fonó homokjában rákokat
beépítenia törvényjavaslatba. Az interaktív
iehetne megfigyelni, a tengerben a tengeri

csillagokat,

Mrár a

Iskolánkban

a 4.b és 6.b

osztály rendezte meg a

Plussz Balance plogramot, melynek fővédnöke
Egerszegi Krisztina. Nagy siker fogadÍa ezÍ a
kis vetélkedőt, melyen minden részÍvevő

ajándékban részesült. Ezúton is szeretnénk
a dirákok és felkészítőtanáruk dr.
vettek föl, ahova szíve szerint leginkább akart Kósa Edit tanárnő munkáját.
'(Na, pelsze' vannak kivételek Március 17-én II. alkalommal megrendezett
menni.
kick-boksz tomát láthatott mindenki, aki a
is..')Nézzük tehát a végeredményt:
Íorna igazán
Csőré Zoltán és Horváth Bettina: Vasvrári Pál tornaterembe ellátogatott.

is börtönbe

pogány

ziírták. Követ

rá, és az Enns folyóba vetették. Miután

a

holttest felmerülÍ a vízbőI, egy sas őrizte. Egy Valéria

nevű özvegy temette el birtokán. Gyermekkorához
f(lződk az a legenda, mely szerint egy sajtÍn vízzel
eloltott egy égő házat, ezérthozzá fohászkodnak, azok

A tűzoltók és kéményseprők
Azok is hozzá fordulnak, akket árvíz,

akiket tűz fenyeget.
védőszentje.

vízbefulladás veszé1ye fenyeget.

Jeles napok:
Május 5.; Európá Napja. Az Európai Tanács Miniszteri

megköszönni

Bizottsága 1964- ben hatÍnozÍa el a nap megünneplését.

Közg. Szakk. Iskola

színvonalasra sikerült és nem volt mentes

Május 8.: Nemzetközi Vöröskereszt Nap' Henri Dunant
svájci író javaslatára, aki 1859- ben megalakította a
Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét, és azt egy
évvel később jóváhagyta a Genfi Egyezmény.
Május 10.: Madarak és Fák Nap1a. Amezőgazdaságban

Rácz Katalin, Linka Tamás és Sallai Gábor:
Fodor J. Élehiszeripari Szakkk. Iskola
Kiss Szilvia, Mityók Tünde: Kőrösy J. Közg.

röszkei eredményektől sem.
A résztvevők: Szeged, Combat DSC, Röszke
Eredményünk:

Május 15.; Az At\at- és Növényszeretet Napja. AZ
ENSZ 1994- ben hozott határozata alapján.

Szakk. Iskoia

Röszke csapatából Tanács Péter 1.' Dobó

Május 18.: A Múzeumok Nemzetközí Napja'

Lázár Zsolt: Móra Ferenc Szakmunkásképző

Gábor 2.. Maka Balázs 2.. Bödecs Zoltán 2'

Május 31.: Nemdohányzó Világnap.

lett.

E gé sz sé gü

A

Int.

Sövényházi Gábor: Deák Ferenc Gimnázium
spec. angol tagozat

Sövényházi Gábor 8. oszt.
Papdi Csaba 7.A

hasznos madarak védelme érdekében.

gyi Világszer

v

ezeÍ (WHo ) nyi lv

Az

ENSZ

án ítoÍÍaazzá.

Abrahám Gyöngyi
könyvtáros
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lokk llirek.

2001' mfucitts 31-én Deszken a már
hagyományos 12-24 órás villám
sakkversenyt tartottak. A 12 órás 5-5 perces

játszmákra községünkből ketten
jelentkeztek. A 12 induió versenyző volt,

vegyesen lányok, fiúk ós felnőttek alkottiík a

mezőnyt.

Az 55

Iejátszott parti után az

eredmény kihirdetésénélVér Imre III.
helyezést ért el40 ponttal, mígYugaLászló
a

Kék hírek

Kedves Pista bácsi, megköszönjük Neked
Hogy sakkcsapatunkat húsz éve vezeted
Eltöltöttünk együtt nagySzerű éveket

Jelenlegi iapszámtól kezdve minden hónapban
megpróbálunk egy-egy aktuális témában hasznos
tanácsotadni onöknek. Az első cikkünk magunkról szól,

A sakktábiák mellett számos sikereket
jó kis csapat vagyunk
Sok ellenfél akadt, nem volt könnyű dolguk
Amene csak jártunk tisztességgel játsztunk
Neked köszönhetjük'

Ene tanítottál engem

Önökért.
Mint talán tudják, a Röszkei Rendőrőrs 1999. év eleje óta

működik Röszke és Szeged-Szentmihály területén. A
lehetőségekhez mérten mindent megteszünk a területünk
biztonságáért. De ehhez szükséges az onök, polgárok

s a többi társunk

lV. helyen végzett 36 ponttal. A helyezettek

oklevelet és szerény ajándékot, míg a

A sok munka után, de sokszorjól esett

többiek némi szponzori meglepetéssel és a

Leülni táblához, megmórkőzni egyet
Azt, hogy elérkezett e szép jubileum

játék örömével

lettek gazdagabbak.

hol

Röszkének köszönhetjük,
20 éves a sakk szakosztdly

Stílszerűen 20-án ünnepelte

a

révbe

jutottunk

Röszkei

Sportkör Sakk-szakosztálya, mint a Szegedi
Textilművek
Sakk-szakosztáIyának

SE

jogutódja' húszévesfennállását Sportvacsola

keretében. A Sportkör einöke, Magyari
László poigámester úr méltatta a sakkozók

spoÍtszeretetét és kitartását,

együttműködése is. Itt megemlítendő az a sajnálatos tény,
hogy annak ellenére, hogy a faiuban ,,mindenki tud
mindenkiről mindent''' amikor hozzánk kellene elémie egyegy információnak, akkor hirtelen elapadnak a fonások.
Vannak viszont rajtunk kívülá1ló problémák, amelyeket meg
kell oidanunk, és ez az idő sajnos a helyi feladatok rovására
megy. Ezen problémiák között kell megemlíteni, hogy a

majd

mint felettes szerv kü1ön
fe]adat ellátásiára a területről elvonja a röszkei rendőrjárőrt.
Szegedi Rendőrkapitányság,

Mert azI elmondhatom, szívesen fogadtak
Igyekeztünk nagyon, szolgálni bizalmat
Sportkör elnökének, Magyari Lászlónak

Anói

szintén nem mi tehetünk, de nekünk is problémát
okoz, hogy a kis létszámunkból adódóan nem tudjuk a 24
órát átfedni szolgálattal, továbbá, hogy nincs a Rendőrőrs

Harmadik helyünkkel ajánljlk magunkat

ordögh Mihály

épületébenállandó ügyelet.

Az

2001. április

a

kiosztotta a legjobban szereplő sakkozóknak

a megyei I. osztályú csapatbajnokságban
szeÍzeÍÍbronzérmeket, valamint
amatőr csapatbajnokságban

a2.

a

információáramlás eiősegítése érdekébentöbb

elérhetőségünk is van:
e-mail: roszkeors@freemail.hu - (anonim),
SMS: 30/853-04-25 - (anonim)

szakosztáIyv ezető búcsúzó beszámolója után

személyesen

megyei

a

Rendőrőrs épületébenmunkanapokon

hivatali munkaidőben (0800-1600)

csapat áItaI

Németh Gábor

kiérdemelt ezüstérmeket is. A vacsora után'

r.zászlős

amelyen részt vett a Sportkör vezetőségébői
Papdi László úr is, kötetlen beszélgetésés jó
hangulat alakult

kis versikével kedveskedett
ünrrepelteknek,

Dr. Vereczkey Gyula órtesíti azl. ós Il. könet botegeít,

ki. Egyik sakkozó társunk

hogy Dr.'KaizerZsuzsanna helyettesíti az

az

mit most közrebocsátunk.

1. sz.

rendeldben

délelőtt 8- l 2-ig. Rendelési iJőn kívül elérhető a

BBM

06-301299 -41 63 sziímúmobiltelefonon.

Reilvénykedvelők rovolo
Úgy látszik, hogy a Beretzk Péter Természetvódelmi
Klub által készítettmúlt havi rejtvényünk igencsak

I

2

nehéznek bizonyult, hiszen csak egy helyes megfejtés
L2
órkezetÍ. A klub által felajánlott jutalmat Maka Péter
_ Röszke, Bercsónyi Ílt I]. sz. alatti 1akos nyerle.

Nyereményét a Íeleházban veheti át. A helyes
megfejtés stílusosan a természethez kötődött:
Mamutfenyő.

16

5

17

7

I

9

a"

a

10

l1

15
19

18

22

21

6

14

13

rejtvényiink megfejtésében egy jó tanúcsot
olvashatnak, mely a Föld Napja alkalmából inti az
természeti értékekvédelmére! 24
embereket

E havi

4

3

20

26

)<

1n

28

Megfejtéseiket május 25-ig várjuk a telehánbal.

Vízszintes: 1. A megfejtés harmadik része 12. Egyik
minisztériumunk 13. Személyes névmás 14. Valóban
angolul 15. olaszország olimp. röv. 16. ...Sranholm,
svéd énekes 18.

Klór l9.HázÍutást eszköz

33

31

32

35

34

36

21. Békés

megyei helység lakosa 23. Fejér megyei kózség24.

A

38

megfejtés 4-ík rés|e 26. Estefele! 2]. Az e|ső
testvérgyilkos 29. Uj-Zélandi alagút négyötöde 30'
Panta...'(minden mozog) 32. Erzsébet egyik
becézése 33. A1 vitamin 35. Feltéve 36. Néma zebra!
31

30

29

.Erős szél igéje 38. Női szövetfajta 4l.

Gyomirtószer 42. Kalcium 43. A megfejtés 2-ik része

42

T

Függőleges: 1. Elvileg csak papok lhaÍják 2' Többszintes 3. A múlt idő
egyikjele 4. Angol férfinév5' Savmaradék! 6. Bács megyei ktizségbe való
7. E gabonaféle 8. Egységben van! 9. A megfejtés l'része 10. Az ámítás
görög istennője 11. Minden erő fonása 17. Atitat3ák 20. KassziÍe"iÍ 22.

39

41

43

Sftidom része 25. Félig erotikus! 28. Könyvkiadás jelbetűi 3l.Tova 32.
Nóger törzs 34. Nikkel, Nitrogén és Vanádium 35.Den..'., holland főváros
38' Skálázni kezd| 39.Rin-...-.'' 40. '....Kö1n, német labdanígó csapat 41.
Igekötő

200I.

múius

d*s!i]]@;Íni!#;s#&Í*s]lssls:&idlt]i
*

HIREK

il

{l

A jóhírnév polgárÍ jogi védelme

A

személyhez fűződő jogok büntető és polgári jogi

védelemben részesülnek. Személyhez fűződő jogok a
becsület, emberi méltóság, jóhímév' A jóhímév sérelmét
jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó
valótlan ténytá11ít, híresztel vagy való tényt hamis színben

tüntet fel. Eiegendő a jogsértéshez,ha

a

tényálLítás
aikalmas a személy tiírsadalmi megítélésének
hátrányos
befolyásolására, nem dzükséges, hogy az eredmény be is
következzen'
A sérelem esetén különböző polgái jogi igények ÍámaszÍhatók a jogsértővel szemben: követelhető a jogsértés

megtörténtének bírósági megállapítása; követelhető a
jogsértésabbahagyása ós eltiltás a további jogsértéstől;
követelhető, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más

megfeleló módon adjon elégtételtszüksóg esetén

nyilvánosság mellett; követelhető

a sérelmes helyzeÍ

megszüntetése, dolog megsemmisítése, illetve megfosziása

jogsértő mivoltátói; kfutérítéskövetelhető a polgári jogi
felelősség szabályai szerint. Ezek közül több együttesen is
érvényesülhet.A kártérítésirányulhat vagyoni és nem
vagyoni kár megtéítésére.Vagyoni kár például, ha a
jogsértés miatt a művé,sz elesik a feilépéstől. Az esetek
többségében nem vagyoni kár keletkezrk' A krír nagysága,
sőt a személyi kár bekövetkezte is becslésen alaplil', ezért'

a következményekhez igazítan| Azt kell
vizsgálni, hogy az emberi személyiség testi vagy lelki
nem lehet

életminősége hátrányosan megváltozott-e. A négyszemközt
tett becsületsértő kijelentés nem alapoz meg kárigényt.
olyankor azonban, amikor egy magatartás megalapozottan
félelemérzeÍ kialakulásához vezeÍ _ azaz a károsllÍ fél

attól, hogy személyiségéthátrányosan ítélikmeg a
nyilvánosság előtt, a baráti kör e\őtt, a munkahelyi

kömyezetben' családi körben stb. - lehetősóg van a nem
vagyoni krírtérítésremég akkor is, ha az ekként kialakult
átmeneti vagy tartós lelki sérülésta külvilág nem érzékeli.
A nem vagyoni kártérítéskárpótlás az elszenvedett
sérelemért' valamilyen összegű pénzfizeÍéstjelent. A
károsultnak kell bizonyítania' hogy a szemé|yhez ffiződő
jogát jogellesen megsértették, ennek folytán nem vagyoni
hátránya következett be. A károsultat bűncselekmény
elkövetésével is vádoló valótlan tényállítások közlése
önmagában is alkalmas ana, hogy megnehezítse a károsult
társadalmi ós magánéleti kapcsolatait.
kárpótlás

A

összegszerűségének meghatiíro zásakor körültekintően kell
eljárni, figyelemmel kell lenni ajogsértéssúlyára és annak

tartósságiíra

is'

Dr. Árva Gabriella
ügyvéd

Fa|usi Suttogó

gondozásában

NyoaradaÜEaesÜetr Z{pqB{F" KtÜ.

alkotótechnotógaa

3ó.

kerü]t még befizetésre. A

pont

beruházások

Az

teryezett
(szennyvízcsatorna,

$úgynevezett közbiztonsági blokkban művelődési ház feliljítása) az ütemezések
$ beszámolt az elmúlt év tevékenységéről a szerint zajlottak, reméljük, hogy a

a

é'

haÍárftizeti s'e'ueka
$ rendőrség,
p Röszkei Polguőt Egyesület is. Vendégként

il részt vett

Zoltán

a

a testületi ülésen Dr.

Balogh önkormányzatnál

Szegedi Rendőrkapitányság

Kapitánya' aki átfogó tájékozÍatóÍ adott a
területünkre jellemző közbiztonsági
problémákról' Kiemelte a kábítószer egyre
nagyobb térhódíÍását és annak komoly
veszélyeit, hangsúlyozta
megelőző
tevékenységés a felvilágosító programok
} fontosságát. Legellemzőbb a vagyon elleni
$ bűncselekmények nagy száma, melynek

a

nugy része betöréses lopás. Sajnos
községünkben is ez a tendencia érvényesül.
i'i Felhívták a lakosság figyelmét a megelőző
$

;d

$ intézkedések (utcai

művelődési ház munkálatai augusztus
végérebe is fejeződnek. Az

kapuk beiárása,

és intézményeinéla

közalkalmazotti bérek a törvényeknek

megfelelően alakultak,

a

köteIező

béremeléseket végrehajtották. A különböző
segélyezésekkifizetése is folyamatos volt az

elmúlt esztendőben. Gajdánné Szatmári

Mária okleveles

könyvvizsgáló

önkormányzat vagyoni, péniügyi

az
és

jövedelmi hely zet"érő| szóló könyvvizsgálói
jelentést hitelesítő záradékka| látta el.
Kiemeite, hogy 1993-ban az önkormányzat
induló tőkóje 5I.392eFI volt, ez az összeg
2000. december 31-én 313.566eFt. Az
elmúlt hét év vagyongyarapodása tehát

megfelelő biztonsági zárak használata' stb.) jelentős, ez beruházásokban' fejlesztésekben
fontosságára.
Röszkei Rendőrőrs és tőkefelhalmozásban is reaiizálódik. Az
nyomozás_eredményességi mutatója 2000. önkormányzat és intézményei élnek a

A

évben ]3vo-os volt,

$ pedig 647o. Sajnos

a feldelítési mutató

különböző

pályázaÍt lehetőségekkel, így a

egy fő létszámhiány fejlesztések még nagyobb teret

egy

kaphatnak.

$ okán hiányzik a rendőrőrs állományábóL' osszességében
működőképes,
g jelenleg ennek betöltésére nem sok-esély lehetőségeivel és vagyonával jó1 gazdákodó
.i'iatszit],q Határforgalmi Kirendeltség önkormányzati zárszámadási rendeletet
részérőlPál János őmagy egészítene ki az fogadott
képviselőtestület. Az
':

el a

elfogadásra került szakmai anyag
elkészítésea polgármesteri hivatal

jellemző, hogy a megnövekedett forgalom
:' arányában a jogsénő cselekmények sziíma is gazdaságt oszÍáIyán
dolgozó Domonkos
": nőn. 2000-ben 895 fő jogsértő személlyel Vilmosné
és Tóth Judit munkáját dicséri.
kirendeltség Szó volt még az önkormányzat tulajdonában
$ szemben járÍak
€ átkelőhelyein átlépett 3.198.727. fő utas á11ó lakások béreinek módosításáról, de
33.27o-a1növelte meg a tavalyi évhez képest errő], döntés csak később várhatő.
a személyforgalmat. A HaÍfuőr lgazgatóság Együttműködési megállapodást fogadtak el
Hatfuőrizeti Kirendeltsége képviseletében
szociális területre vonatkozóan
Gy ány í Zoltán kirendeltsé gvezető ismertette képviselőink, meiyet a Csongrád Megyei
az elmí1Íév fontos eseményeit. Sajnos a Közgyűlés kezdeményezésre indult. Az
szűkös pénzügyi és technikai lehetőségek elmúlt időszak Íémái között szerepeit egy
igen behatárolták a testület működését, de a megyei fogyatékos otthon megépítése,
41

el. A

a

a nehézségek eilenére is
eredményesen végrehajtotta feladatait' A
fr Röszkei Polgárőr Egyesület a fent említett
$ hivatalos szervekkel együttműködve' azok
P'"'*'-'""
kirendeltség

$ munkáját folyamatosan segítette 2000
$ évben. A testületi ülés előtt került sor egy
:{ felújított Lada Niva Íerepjáró
ünnepélyes
_megkönny?ti
az
$ átadására, reméljük ez

melyre községünk is pályázott. A megyei
közgyűlés döntése szerint az otthon

megépítéséreterületként Csongrád viírosát
találták megfelelőnek. Az Ónkormínyzat ez

évben is támogatja a Csongrád Megyei
Mozgáskorlátozottak EgyesüIeÍét azza\,
hogy számuka ingyenesen biztosítja a

sportcsamok és sportpálya használaÍi jogáÍ

$elkövetkezendő íd,őszak 1erepbejárási 2001. évben is. Egyeztetések utrín június 11j feladatait' A gépkocsi felújításához Röszke től lesz érvényes az új autóbusz menetrend,

$ Község onkormányzata és ifj' Fülöp Imre melyet az íjság lapjain is közlünk. A
adott jelentős anyagi trímogatást. menetrend 2002. december 31-ig lesz
$ A poigárőr egyesület tagai 2000 évben 2278 érvónyes.
& órát töltöttek szolgálatban és 8556 km utat Rendkívüli testületi ülést is kellett tarÍant az
!l tettek meg Röszke lakosságának biztonsága önkormiínyzatnak a következő héten, április
$ érdekében' Köszönet illeti meg részünkról 25-én. Ekkor
köitségvetési rendelet
$ az egyesület minden tagiát! Polgármester úÍ módosítására került sor, melyre azért volt
* tartott rövid besziímolót a község 2000. évi szükség, hogy Röszke páIyázatot adhasson

ii vállalkozó

Röszke Község Képviseló-testületének lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Megjelenik havonta 1300 példányban
Klq{ÓqÍme:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62)573-03I
Felelős kiadó: Magy art LászIő
Főszerkesztó: György J ózsef
Készült a Nyomdamester 2Q00 Kft.

6724 Szeged, Mokkos_erdő sor

Aprilis 18-án igen sok napirendi

{ szerepelt a testületi ülés témái között.

Tel.: (ó2)559-280

a

fi zárszámadási rendeletének elfogadásával be az ,,útfenntartási és fejlesztési
g kapcsolatban. Röszkén a költségvetési céIelőir ány zaÍból'' elnyerhető támogatásra

$rendeletben meghatározottak izerint

helyi közút építéséhez.Ezen kívül határozaÍ
született anól, hogy az iskola felijításfua
címzett támogatási igénybejelentést adunk
többször módosították. Bevételeink jól be, ha a páIyázatwkkedvező elbírálásban
alakultak, sajnos az adófizetési morál sokat részesül miír jövőre megkezdődhetnek a
$ romlott. Legnagyobb a hiány a gépjrárműadó felú jítáSi munkílatok'
$ terén, több mint teimiltió' forint.
gazdrálkodtak az elmúlt évben. A rendeletet
év közben a feladatok fontosságát ilietóen

! osszességóben nyolcmillió forint
!a!s:sef

É':+at]iwqq.iEitsN:b:d:€:]hié]]Yn*s:qqab

nem

PAGCTY HIREI
_ Bevágja a polc aljába egy_két nap után a
legszebb játékot is' hiába veszem meg neki!
Akkor meg unatkozik!

-

Szétszedi! Mindent szétszed!

villanyvonattal is lehet jó1, sőt nagyon jó1 játszani
_ ha nem csak ezek, és nem csak ilyenek a játék
tárgyai') Ha már nem ő készítette,legalább ő

piszkítja a ruháját, tönkreteszi

annak örülnek

tgazi jó játékszer egyszerű és
kezdetleges. olyasvalami, amiből sok minden-

a

gyerekek. ll1esmit.

székecske, asztal, seprű, vödör,

mozaikok.)

azokhoz ragaszkodik' Hiába vásárolunk mindig
újat, másfélét, csak ,,idegessé'' tesszük a játékok

tökéletes technikai játékok elárasztották a
világot'.. Kis túlzással: ez a játék, a játszás
csődje' A gyerek szerepe csak ennyi: fe\hűzza a

szerkezetet.

elbűvöli őt

Első pillanatban

a

_
mozgás, de hamar rá is un. Hiszen a mozdu1at a
_
játék mozdulata mindig ugyanaz' gépi, gépies

nem úgy, mint amikor saját maga alkotja,

s

játszás közben képzeletben és valóságban folyton

újraformálja, átformálja jáÍékáÍ.(Autóval és

A

,,rcividen

kapcsolódva

a

drogról'' íráshoz

a

serdülő

anyag megSzerzése egy adás-vételből
á11,

melynek sorín az anyag gazdáÍ

cserél. Iiyen üzletkötés

bárhol

történhet és a hótköznapi életben nem
feltűnő doigok ezek a jelenségek'

Közismert tény azonban' hogy az
illegális kábítószer-piacokon jelen
lévő anyagok kb. 80%-a valamilyen

szórakozóhelyen

kerül

a

fogyasztókhoz. Teret nyertek i994-

Íő1 kezdődően azok

divatirányzatok, melyek

használatot

és az

az

abban

a

anJag
re1lő

Al(TtJÁtls:

Á K6tTiatási Törvény értelmébenbe kell íratni
azokat a gyermekeket, akik 2001-ben töltik 5'
életévüket, s még nem jámak óvodába.Be lehet
íratni előfelvételisnek azokat a gyermekeket, akik

2002. május 31-ig tö1tik 3. életévüket, s

a

ós depressziós állapot
következik' A hosszantaltó
fáradtság

gépi zenével és a

1átvánnyal koordinálatlan folyamatos

mozgásra' Íáncra ösztönzik
haligatóságukat. Az ilyen jellegű

a

rendszeres szedés kiírosítja az egész
az
Szenezetet,

de főként

idegrendszeft.

A szórakozóhelyeket gyakan
gyermekeinkben
iátogató

tudatosítsuk, hogy a ,,csak egy-két
s1ukk füves cigi'' elszívását követően

szervezetet. EzérÍennek a
fáradtságnak aZ elviselósére, jönnek mind az éIyezeÍi, mind a
ellensúlyozására fogyasztják a krárosító hatásukban keményebb és
szintetikus kábítószereket. A akár függósóget okozó kábítószerek'
szintetikus

laboratóriumban

kábítószer
előállított

készítménystimuláló ós euforizáló

Ezétt is nevezik a marihuánás
cigaretta megkóstolását a
kábítószerek beléptető kapujának.

hatása van pi.: az anfetamin. Az Amit
anfetamin szátmazékat kültjn-kü]ön
vagy egymással keverve aZ extasy
tabletták hatóanyagai. A tablettiákat
rendszerint szájon keresztül szedik,

Vagy porrá őrlik és oÍTon áI
szippantják fel. Gyakori jellemzője,
fogyasztókat

hogy az extasy

a

szülők tehetnek,

célratörően

figyelik

hogy

serdüiő

gyermekÜk szabadideje eltöltésének
helyét, barátait és sok elfoglaltságuk
érdeklődjenek'
ellenére
beszélgessenek gyermekeikkel
higgyék el, ha időben észreveszik a
problérnát könnyebb segíteni, és a

is

népszerűsítették.A mindig csillapíthatatlan szomjúság érzése felvi1ágosítással me gelőzhetjük.
örömöket
iskolai
szórakozni vágyó fiatalságnak adott a gyötri, megszünte!í a fíraóságérzeÍeÍ A következő számban az
lehetőség, hogy az éjszakai és e1ósegíti, hogy hosszú időn kábítószer terjesztéséről írunk. Addig
kiruccanások során találkozzon a keresztül képes legyen táncolni' Az is minden érdeklődő rendelkezésére
az
kábítószer-fogyasztással és a hozzá extasy hatása alaÍÍ téves az állunk személyesen, telefonon

kapcsolódó jelensógekkel.

Az

olyan

koordinációja

a

mozgás

és cs<jkken

sz&akozó serdülőkre. Ezek olyan

egyób kábítószer fogyasztása pl.:

biztosított.

nélkül járművet vezetni. Alkohol vagy

határideje: 2001. május 15.

_

Zö\dség, gyümölcs beruházá-

sok támogatásának pályázatos
hatrárideje: 2001. május 15.

_Ültetvényte1epítés, szó1őü1tetvény felújítás támogatásának
pályázaÍos határideje: 2001.
máius 15.

-

Fiatal agrárvá1lalkozók pályázatos támogatásának határideje:
fo11

amatos a lelfüggesztési g

Biztosítási díjtámogatásának
határideje:

a

szerződéskötés
utáni 30 napon belül

_

(birtokesetén) határideje:
adásvételtői számított 60 napon

Termőföldvásárlás

összevonás
belü1.

* Élehiszeripari beruházások

pályázatos határideje: 2001.
május 15.

mindenképpen

koncentrálóképesség, veszélyes lehet

a

_ Ú1 epitesi, felújításiberlházások támogatás ának pílyázaÍos

A

65. szám alatti

hatást

Rave, Techno, House
gyakoroltak a kontroll

a

IALUGAZDASZ TAJ El(ONATOJA

intézményRöszke, Felszabadulás u.
irodájában
hétfőtől_póntekig 9.00{ő1 14'00-ig'
pénteken 12.00-ig és az anonimitás

divat- és zenei irányzatok mint

ő

ítélőképessóg, hiányzik

a

betöltést követően vrírluk őket az óvodába.

marihuánás cigaretta szív ása fokozza
a hatását. Miután szer hatása
megszűnt több napig is eltaftó fizikai

gyermeküket nevelő szülők részére
szolgáló hasznos információk zenére épúlő paÍtyk akfu 24 órásak is
lehetnek, ez pszichikailag, fizikaiiag
közreadását.
fiatal
egyaránÍ megterheli
A kábítószerek forgalmazása:

Egyik oldalon u eladó lteiesztől a
másikon avevő lfogyasztó/ és a tiltott

(Régi svód közmondás)

,,A

zenei itínyzaÍok, melyek a monoton
hozzátartozó

folytatjuk

,,Bolilogtalan a gyerek, ha új csizmát kapott, és
sehol egy pocsolya, amin kere sztülgdzolhatna."

s

tömege közt kielégítetlenül maradt gyereket.
gyerekek mindenből mindent tudnak
csinálni.'' Ettő1 a képességétőlfosztjuk meg
tökéletes játékszerekkel elárasztott gyerekünket.
(igen' nemcsak ettő1 a tevékenységtó1, hanem
ettől a képességtól is, mert minden képesség csak
a folytonos gyakorlásban születik meg igazán.)
Hagyjuk hát, hogy ő maga csináljon mindenbő1

A Gyermekióléti Szolgolot hirei
Kedves SzÜlók!

Sok bosszúságot takaríthatunk meg magunknak,
ha mindig olyan ruhát adunk rá _ még vasárnap
is! _, hogy ne kelljen rá ,,vigyáznia"l.

stb. _, mint

Jó' ha a gyereknek vannak kedvenc játékai,

valami

ajándékújdonságát.

megtehetjük. vegyünk. ha kérnek. Es inkább sok
efféle ugyanoiyan apróságot _ kis konyha, kabát,
kevesebb, de nagy játékot.

A

új autóját'
Sokszor okoz bosszúságot a gyerek 1átéka, rontja,

ha

félétiehet csinálni' (Ilyen a homok, a kockajáték,
a rongy! a kóc, a növények részei, és egy kicsit

később: az épíÍő-szerelőszekrények, kirakós

ebben segítsünk neki.

sikerülhet kész játékkai is. Különösen, ami
ugyanolyan' mint a felnőtteké, csak kicsiben'

leleményéből, képzeletéből a jáÍékba.Petsze ez

Mamák panaszai:
_
- Megveszik a &ága, szép játékokat és a gyerek
vagy
szétszedi.
unatkozik

Az

-

rontja el. Pedig az volna a fontos, hogy a gyermek
miné1 többet tudion beleadni önmagábó1, a maga

rombol!

Hát igen.

mindent

_ Piszkítja arútáját, a szobát. Már nem szeretek
neki újat venni, se játékot, se ruhát, mert akkor
azÍán egész nap ott a csúszás_mászás. Bemászik
az ágy, az aszÍal, a s zekény al á. U gy tolo gatja az

2001. évi regisztráció végső
határidő: november 30., de

a támogatások
igénylése előtt 30 napon belül!
Regisztráció nélkül semminemű
támogatás nem igényelhető!
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KERESZTELES:

HALOTTAINK:

Csiszár Andrea
Csisziír Péter és Mohácsi Andrea kislánya

Császár Balázs 91 éves' Farkas Mária özvegye

1996. december 3.

Mulati Dániel
Zoltán Mulati Zoltán és Maksa Gabriel]a kisfia
2000. november

1.

Szögi Tamás
Szögi Attila és Jaksa Veronika kisfia
2000. november 8.

f

templomnak szép régiségeiből' Az evangólium
hirdetésére szolgáló máwány emelvényen Dr.

Arva Gabriella Szentleiket ábrázolő

2001. miírcius 30.

sajátosan
szép figurális képebátorítjaa papot: ,,Majd az én

Kiss Imre 48 éves' Baila Évaférje
f zoot. április 6.

lelkem beszél belőletek''.

Börcsök

Ilona 90 éves, Szalma Lajos özvegye
2001. április 9.

t

Tanács Franciska 72 éves, Nagy Ferenc felesége
ff 2001. ápi'lis 11 '

Apró ékességeKelszépült a templom Prágában

Maria Huttora László és Krabót Tímea Éva kislánya
2001. január 30.

jrful röszkei zarándokok 2000. szeptember 30-án

Bo|vánZolÍán és Tanács Zsuzsanna kisfia
1991. november 12.

Bolvári Zoltán
BolvfuiZoltán és Tanács Zsuzsanna kisfia
1993' mátcitls 12.
Hedricsek Balázs

egy gyönyörí

hófehér, alanyozott porcelán kis

Jézus szobrot hoztunk az otÍani Győzelmes
Boldogasszony templom hírességét,amit
PRÁGAI KIs JÉZUS néven ismer uitlag.9zsban került oda Spanyolországbói, reneszánsz
viaszszobor. A gyermekekért imádkoznak

másolata e\őtt világszerte.

Csodálatos

imameghallgatások fűződnek hozzá.

Csaba Hedricsek Csaba és Csillag Tünde kisfia
1998. áptilis 19.
Szécsi Krisztina

SzécsíZoltán és Horesnyi Mónika kislánya
2001' március 15..

Mi

keresztelő medencéhez tettük, hogy

a

makettjét, ami Papp Béla röszkei lakatos mester
munkája és ajándéka. Budapesti kiállításon díjat
nyelt' Program májusban
júniusban:

és

Elsőáldozás lesz május 2]-én amennybemenetel
ünnepén 9 órakor. Ennek előkészítéséreszüiői

értekezletet tartunk május 13-án, vasárnap
délután 5 órakor' Május 19-én szombaton az

alsóosztályos hittanosok kirándu]nak
Békéscsabára. Június 3-án, Pünkösd Vasiímap
délelőtt az elsőáldozók

Másnap, június 4-én Makóra
dtáktaláIkozőra

a

mennek

a felsős hittanosok. Községünlr

emlékezve. Farkas Csamangó Péter ajándékozta a

Kartal József plébános

pakolt utánfutó szemét gyűlt össze.
A munka közben eszembe jutott a
legutóbbi falugyűlés' aho] a testület

utazás számomra csodálatos ,,Kedvesem' ébredj' csörgött az óra"- kioktatta szemét ügyben
egy idősebb
dolog' Igazin már sajnos elég régen hallom feleségemet és az oldaIamba asszony.
Szerinte minden hulladék
voltam, a közelmúltban azonban n érzem az ujjai nyomását is, hogy hasznosítható
egy falusi háznáL, sőt,
mégis sikerült részt vennem egyen, biztos legyen az ébredésem.Ez volt ő
még vízeÍsem haszná]. Ez a
amit álmaim utazási irodája szerve- hát az á\om. A valóság ennél sokkal gondolat jiít
az eszemben, miközben
'fantáziárn
zetÍ, a képze\etem és a
szomorubb és elgondolkodÍató' Ha felbontottunk néhány zsákot' A sors
adta hozzá
szárnyakat' máI megosztottam Önökkel az itóniája, hogy az egyik szatyorban
Barangolásom soriín egyszer csak álmomat, hadd osszam meg a egy
csomó kakás pelenkanadrág
ÍáÍaláIÍamegy csodálatos kis falura. valóságot is, hátha felébrednek azok,
közötÍ az ő villanyszámláját is
Amultam-biámultam, a sziím is tátva akik a valóságot álmodjr{k. Íme a
megtaláltuk' Megdöbbentünk.
maradt a látottaktól. Ilyen szép, történet:
Konyhai hulladékok, evőeszközök,
Íendezett, tiszta települést és még Feleségemmel és kutyámmal minden
elhullott állatok maradványai, üres
nem láttam. Széles, rendezett nap és minden évszakban, hacsak üvegek, flakonok,
sok
aszfaltos utak, gondozott előkertek,
tehetem, elmegyünk sótálni. Az fölöslegessé váit személyes holmi
virágos örökzöldek mindenütt. Az útvonalunk a Petőfi utca és az voit ott.
orrfacsarón bűzlöttek azok a
ablakokban muskátlik virulnak. Ezen úgynevezett
,,szárító útja'' a reklámszatyrok, melyekben kakás
a településen úgy látom, nem ismerik
temetőig,
vissza. Nekünk pelenkanadrágok tömkelege volt. A
azl a szóÍ'. szemét. Bármennvire gyönyörű ez az (lt, kÓmyezeÍe az zsákokból előkerültek
még névvel és
figyeltem, kerestem, nem tudiam évszakok váItozásával mindig újat pontos címmel
ellátott képeslapok,
felfedezni még egy eldobott tud mutatni. Sajnos, az utóbbi időben postai feladó vény, villanyszámla'
gyufaszálat sem. Az emberekkei feltűnt, hogy a szép kis erdőt, az út banki
bérátutalás, általrínos isko]ai
beszélgetve megtudtam, hogy kis melletti árkokat felelőtlen, dolgozatok,
és egyéb ]evelezések.
településük jó1 ellátott minden igénytelen emberek szemétlerakó Például
találtunk egy mikohullámú
komforttal, és ők boldogan éinek is a hellyel tévesztik össze. A felismerést
sütő dobozában karácsonyi ajándélehetőségekkei. Nekik természetes tett követte: a feleségemmel egy kozás
után feleslegessé vált csoma_
dolog a szennyva csaÍoma, gyűjtik a szombat reggel. nekifoglunk a go1ó
papírokat és üdvözlő kfutyákat'
s zemotet és elszállíttatjak, v i gy ánnak
takarításnak'
gondoltuk, (Zsuzsinak, Zolinak sok szeretettel:
a kömyezetükre' nem szennyezik gyolsan végzünk,
déli Anya, ZoIi, Joci.). Meglepetés vo1t
azÍ'
faluba érkezésemkor harangszót már az ebédelés közben számunkra, hogy érdemes volt
elielejtettem megnézni a hallgaduk' Sajnos, nem így lett' este felcipelni a szemetet a falu
másik
helységtáblát, kérdezem az nyolc óra után fejeztük be az akciót, végérea Felszabadulás
utca ]70' és
embereket: hol vagyok. mi a neve amely alaposan próbára tette
250. között lévő házszámok alól (a
ennek a településnek? Viilaszolnak is derekunkat, lábainkat
az pontos számok krjzléséheza
büszkén. hogy bizony. az ő szép kis idegeinket' A rövidke szakaszon
főszerkeszÍő nem járult hozzá). Még
falu
n-éu. nÖszre t
három megtaposott' púposra meg- az I. kerületből is vándorolt ide

a

és

és
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Pálosszentkútra

zarándokolnak kedves szüleik kíséretében.

búcsúját június 10_én tartjuk 9 órai ünnepi
szentmisével. Este 7 órakor Deszken mega\ázoÍt
A kereszt tövébe égő lámpa került az ítszéli Szalontai
Károly mutat be szentmisét a sokat
keresztek lábánál pislákoló mécsesekre dolgozó
háziasszonyokért' I6-án ballagás.

Az

juk

szegedi

megkeresztelt kicsinyek az ő barátai lehessenek.

Alon és Uolósűg

A

előcsarnokban a

Fogadalmi Templom gyufaszálakból készült

Huttora lzabella

Bolvári Róbert

Az

bejárattil balra üveg búra védi a

Ugy
és a

és

szemét, ebben találtunk meg egy

fizetési jegyzékét,amelyet

a

Kiskunhalasi Határ& Igazgatóság
állított ki alkalmazottjának. Ezeket

az írásos anyagokat
polgármestemek,

bemutattam a

a jegyzőnek és a

testületnek. egyöntetű

volI

a

véleményarról' hogy valahogyan
szankcionálni ke11 a jelensóget.

(Mórahalmon
büntetést

Aki

már 100.000

Ft

is szabtak ki szemetelőre).

esetleg nem tudja, 2001-tőI a

kommunáiis adő tutalmazza

a

szemétszállítási díj összegét, ezért
véleményem szerint kisebb fáradság

és kockázat a kapu elé kivinni a

szemetet. Ami elszomorító, hogy a
notórius szeméthordó nem tud
lemondani kedvenc helyétől, a

takarítás

' óta már

ialáltunk

utáitpótlást: konyhai szemetet, kettő

esetben nejlonzsákba csomagolva

disznóbeleket, áL\ati

tetemet,

felcsomózott gyökeret. Híúez

a

valóság!
Bízom azért abban, hogy hamarosan
eljön az idő, amikor a mi falunkban

valóság lesz álom. Írásom végén

szeretnék köszönetet mondani
segítőtrírsamnak, kedves feleségem_
nek. Fáradtságot és időt nem
sajnálva keményen dolgozott velem
azért, hogy a sétáink során újból

tudjunk

nyörkodni

*

másokkal együtt _ gyö_
kis erdő szépségében.

a

Horváth Béla

7

Labdarúgűs

Legutóbbi számunkban a hazai pályán lejátszott
Deszk elleni mérkőzéssel zárÍam a sporthíreket.
Következő ellenfelünk szintén tisziíntúlicsapat vo1t
a Tiszasziget.

Ifjúsági csapatukkal

a

tisztes

utiína hiába tartottuk percekig ÍíjzalaÍÍ a szőregi

feledkezzünk meg, hisz ő is röszkei kötódésű, CS.

kaput, gólt nem tudtunk szerezni, s így a vendégek

TóthZoltán a mi csapatunk játékosa.

nyertek 1:0 arányban. Egy hétre rá a tarcsik
mérkőzÍek Szőregen, itt is a tiszántúliak nyertek
2:0 arÍnyban' Vasámap a szomszédvár Mórahalom

fogadta megye I-es csapatainkat' A nagy húsvétolás meggyőző. igaz, ők a focistákkal ellentétben a nem

miatt néhány ifistánk a sonka mellett maradt, a
reményébenléptünk pá1yára a ÍáblázaÍ első felében végül csak tizen tudtunk kiállni. Míg eróvel bírta a
Íanyázó szigetiek ellen. Csapatunk igyekezett' de társaság, tartottuk is magunkat, sokáig 1:1 volt az
ez bizony kevés volt az űdvösséghez. A mi eredmény. A végén azonban győzött a túlerő, s a
csatáraink előtt is volt néhány l\\%o-os gólhelyzet,
hazatak nyertek 3.1-re. E hét végénösszes
de ezen a napon képtelenek voltak a kapuba találni.
csapatunk mindössze egy gólt szeÍzeÍÍ,azÍ is az
Nem így ahazaiak, akik kíméletlenül kihasználtrík e\őkészítős korban lévő Jaksa Tamás, élete első
lehetőségeiket és 4:0 arányban nyertek. Felnőtt ifimeccsén. Elgondolkodtató!l Április 2I-én a
csapatunk nagy elszántsággal készült a kettó Sándorfalván próbált bizonyítani' Az utolsó
mérkőzésre, ennek szellemében a kezdés után percekig 1:1're ál1t a derbi, azonban a végéncsak
azorlna| át is vette a jáÍékiÍányíÍását. S lőn' végre bevertek kettőt a hazatak, s nyertek 3:l_re'
mi szereztük vezetést, ám egy szerencsétlen Vasárnap a Kisteleket fogadtuk a megye I-ben'
győzelem reményében 1épett
felszabadítási kísérlet után Cs. Tőth Zoltán Ificsapatunk
helytállás

a

öngóljával egyenlítettek ki a hazaiak. Továbbra is pályára' azonban egy-két hiba, egy szerencsés
mi irányítottuk a mérkőzésÍ, azonban mindkét lövés' s megint a vendégek vezetnek már 3:O-ra' A
kapus remek napot fogott ki' így egyik csapat Sem mieink szinte a kihagyhatatlan helyzeteket is
tudott további gólt szerezni, így mandt az 1:7'
elhibázzák, képtelenek gólt rúgni. A második
hétvégéntartalék csapaiunk itthon félidőt már úgy játsszák a fiatalok, mint ahogy
Ezen
mérkőzöÍÍ az algyői Fakó ellen, s 4:2-es vereséget mindig kellene, azonban késői az óbredés' rugnak
szenvedett. Góljainkat Kovács Attila és Kovács ugyan két gólt (Szurcsik Péter, Borbás Sándor)' az

a

Ferenc szerezték' Egy hét múlva minden csapatunk

hazai pályán szerepelt. Szombaton kezdett a kettő,
s most már győztesen hagyták eI a páIyát, a

domaszéki tartaiókokat 4:0-ra verték a mieink.
Góljainkat Szalma Gábor' Vőneki Tibor' Zsidek
János és Szűcs SzilveszÍer szerezÍék,Vasrímapi
vendégünk a Szőreg csapata volt' A velünk

válogatottja mérkőzött az országos döntóbejutásért

április 17-18-19-én Kunhegyesen.

Csongrád

megye válogatottjában két röszkei fiatal szerepelt,

le kellett volna győznünk , azonbm most is csődöt

nem

mondott

megnyerve jutottak az országos döntóbe.
m.

-

is

akárhogyan. Minden mórkőzésüket
Csongrád

Békésm.: 9:0' Csongrád m. _ Bács-Kiskun

-

vendégeknek, amit azok ki is használtak, s nyertek

m.: 3:1. Csongrád m.

ellenünk 2:0-ua' A,,nagyok'' mérkőzése is hasonló

Vecsemyés Tamás' mint a torna legjobb kapusa,

a

Szolnok m.:

szellemben zajlott. Csapatunk hajtott is, küzdött is,

Papdi Csaba

de gólt szerezni a legkecsegtetőbb helyzetből sem

irányítójaként segítettékcsapatukat

tudott.

A

vendégek a szabadnigásból betaláltak,

igazán jó játék ellenére azérÍsztnÍe minden
mérkőzésüket megnyerik. A Mol A1győ után
rangadó következett. Röszkén fogadtuk a Juhász
Gyu1a Tanárképző Főiskola csapatát. Igazi 1ó,
izgalmas mérkőzés vo1t, rangadóhoz méltó, ahol a

Röszke nyert 32:31' arányban Rá egy hétre a
mumus Dorozsma II-t Sikedlt két vállra fektetni
(3027), majd Szentesen arattunk meglepóen biztos
győzelmet (29:16), Április 2,x-én a JATE vendégei

voltunk,

az ellenünk mindig

harcos

egyetemistáknak hosszú idő után sikerült egy
pontot szerezniük' Móg két méIkőzés van hátra a
bajnokságból, ebből egy rangadó a JGYTF ellen,
valószínűleg itt fog eldőlni a bajnoki aranyérem
sorsa. KÉZ]LABDA !|ll Sokat írtam már enől a
spoltáglól, a röszkei csapat eredményeiről. Röszkei
csapat? Kikbő1 á11 a röszkei csapat. E1einte volt 4-

5 röszkei srác, a tornacsarnok megnyitását
követően, akik kérték,szerették a kézllabdát'
Császár Robi. Lenkó Attila, Vőneki Tibi, Vőneki
Gabi,
Paja Laci, Revák Robi, Árgyelán Peti,
egyenlítésmár nem sikerül (2:3). Nagy
Ördögh
Gabi. Játszani szerettek ők, de már a
meglepetésre a vendég Kistelek csapata _ már a
rendszeres
megmérettetést, edzést nem annyira.
felnőttek _ egy ,,á11ító1agos'' iírokba csúszás végett
Hoztunk
komoly
edzőt, ő hozott olyan játókosokat
nem hajlandó kiállni' így folytatás a fegyelmi
is
a
röszkeiek
mellé,
akik magasabb osztályokat is
bizottságon' Az U 14-es korosztályban négy megye

társbérletben utolsó szőregi ifistiíkat mindenképpen

a góllövő tudományunk, ellenben mi
Íálcán kínáltunk néhány lehetőséget a

KézÍIabdg

Csapatunk bajnoki szerepiése továbbra sem igazán

sikerhez.

A

Csongrád megyei

a

2:1.

csapat

meg1ártak. Velük kiegészülve nagyon jó kis csapat

lehettünk volna, azonban Paja Laci kivótelével a
többiek nem vállalták a komolyabb munkát. Ennek

ellenére Sándor Imre edző csapata a mai napig
együll Van. eddig háromszor megnyene a megyei
bajnokságot, jól éteztük magunkat. Miért nem
akamak ennek részesei lenni a röszkei fiatalok?
Minek csináljuk mi egyáltalán kézilabdát Röszkén?
(Afolytatás a következő számban! szerk.)

nagyszerű

megyeválogatoÍt edzőjéről

Papdi László

Se
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