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2001. Március

IöÍténelrni hónupot irunk
,r.,, nincs erő a vildgon, mely az MúzeumnáltartottnépgyűléstkövetőenPestváros
ilyen sajtút erejét magdban érző tanácsa is magáévá tette a petició pondait, maid az
nemzetet*ng,r**,i',íi;;;i.-i;-t1','ltiiil,:ffi :hx?iiT:ÍT,i*iil?':?il
borút lehet ugyan ellene viselni, de

ha

megtdmadtatik, houó'férni

semmi oldalról sem lehet''

amelynek tekintélyét növelte a tizenöt-húszezer

főnyi kíséret,elérte, hogy az ország legfőbb
kÓzigazgatási

testülete tudomásul vette a cenzúra

/Kossuth Lajos/

jeladásríra március 13'ián Bécs, 15-én Pest, 18-án
Berlin és Mi1ánó válaszolt. Párizs elkergette
uralkodóját, és kikiáltotta a köztiírsaságot, Bécs és

Az

eltiltotta

a

helyórséget

a

beavatkozástól,

és

hozzájarulÍ, hogy a pesti polgárőrség vegye át a
rend fenntartását. A magyar küldötteket fogadÍa az

uralkodó' majd megkezdődtek a tárgyalások a
Habsburg-ház tagai és tanácsosai, valamint a
magyar politikusok között. Az udvari körök
magataltáSa kezdetben megcsúfo1ni 1átszott
Batthyánynak és társainak reményeit, később
azonban megszülettek az engedmények, amelyek
megindították Magyarországot is az alkotmányos
átalakuláS útján' A sikert aztetőzÍe be, hogy István
nádor március I1-én a királytól engedélyt nyert
aÍÍa, hogy
alkotmányos engedmények
biztosítékakéntazonnal kinevezhesse a magyal
ellenzék főrangú v ezetőjét, Batthyány Lajos grófot

1848 tavaszán egymást követték a fővárosok
fonadalmai. A február 23-t párízsi forradalom

Berlin alkotmányt követelt' Milánó kiűzte

eltörlését, és a tömeg követelésére szabadon bocsátotta Táncsicsot. A helytartótanács egyben

az

a

A megtorlás példátlanul
kegyetlen vo1t. 1849. október 6_án Latour

megszá11ó osztrákokat'
európai forradalmaknak ebbe a láncoiatába illeszkedett be Pest, a
magyaÍ főviíros fonadalma. A század elején még

miniszterelnöknek.

tábornagy bécsi meggyilkolásának óvfordulóján

jobbfua német kereskedőváros, amely lassan a
magyaÍ irodalmi élet közponqa lett' most lópett be
iguán a nemzet politikai életébe.Pest az 1840-es
éveke a reformokért küzdő ellenzék közpóntjává
vált. 1848. március 15-e tudatunkban összefonódik a 12 pont és a Nemzeti dal cenzúra nélküli
kinyomtatásával. Az azonban kevésbéismert,
hogy a12 pont eredetileg úgy fogalmazódott meg,
mtnÍ az Ellenzéki Kör követelése, ameiyet a

kivégeztek tizenhárom honvéd tábornokot:
agyonlőtték

Kiss Ernőt, Schweidel

Józsefet,

Dessewf|r . Ariszfidet és Lázár Vilmost, és
felakasztotti{k Pöltenbergi Pölt Emőt, Török
Ignácot, Láhner Györgyöt, Knezich Károlyt,

Nagy-Sándor Józsefet, Leningen Westerburg
Károly grófot' Aulich Lajost, Damjanich Jánost,

Vécsey Károly grófot' Ugyanezen a napon Pesten
agyonlőtték Batthyány Lajos grófot. 1849. október
Lász1ó
közlekedésügyi minisztert, báró Jeszeniík Jiínos

fővárosban és szerte az országban gy(tjÍötÍ aláírások ezreivel akartak Pozsonyba eljuttatni, hogy
ezzel támogassák Kossuthnak és társainak országgyűlési küzdelmeit. Amikor azonban március 14én este megérkezett a bécsi fonadalom híre, a pesti
radikáIis fiatalok azonnali cselekvésre szánlÍk el
magukat. Másnap reggel Petőfi, Vasvári, Jókai és
mások vezetésévelmegindult kis csoport előbb
csatlakozásra birta az egyetemi hallgatókat' majd
néhány ezer főnyi tömeg kíséretébenmegjelent a

hónap folyamán kivégezték Csányi

Landerer-nyomdánál' ahol mind a Nemzeti dalt,
mind a 12 pontot kinyomtatta. A Nemzeti

részéÍazonban kegyelemből húsz esztendei

kormánybiztost, báró Perényi Zsigmondot, a
felsőház előkét' Szacsvay Imre képviselőházi
jegyzőt, Kazinczy Lajos honvéd tábomokot, Peter
Giron honvéd ezredest, a német légió parancsno_

kát, Mieczyslaw Woronieczki herceg honvéd
ezredest' Abancourt Károly honvód száaadost.
Novemberben újabb kivégzések következtek'
Ezerötszáz
A szegedi hogyomónyórzók

bemulotóiból

v

honvédtisztet ítéltekhalálra, ezek nagy

iírfo gs ágra v álto zÍatÍák.

ilííködő

omaszék szomszé dolni késziil !
A2001. év sem múlhat el Szomszédoló nélküI, idén
valóban szomszédos településen, Röszkén
Azt hiszem, mindnyájan várjuk már atayaszÍ, és mutatkozhatunk be. A falu apraja-nagyja késziil a
általános iskolások lózasan
igazián nem esett jól az enyhe decemberi és fellépéire'
gyakorolnak, a fiatalok is szeretnék megmutatni
jánuárihónapokuÍánezahidegfebrurár'''.Anap

Az

ugyan ki-ki kandikál, de az elmúlt napok csontig tehetségüket.

A

nemrégiben alakult domaszéki társadalmi,
háioló hideg szelei minden kabát és bunda alá
besunantak. A művelődésíházban viszont jó kulturólis csoportok is tartogatnak meglepetéseket:
meleg van, ak's,hozzfulkjön egy-egy progÍamÍa a Domaszéki lfjúsági onkormónyzat, a Domafa
Néptónc Együttes és a Józmin Nyugdíjas KIub is
sem ósalódni, sem fázni nem

fogl

b

emutat e gy' e gy műs or szómot'

Renéljük sokukkal talólkozhatunk2)ll ' mórcius 3]'
Márciusi ajánló:
A Homokháti Kistérsóg mezőgudasága, természe! én a röszkei művelődési hózban, yajd óprilis 7'én a

Am nem csak

éskömyezetvédelmiértékeinek megőrzése,afaIusi domaszéki sportcsarnokban,
turizmus lehetőségei _ NYILVÁNOS FÓRUM, Szomszédoló keretében szeretnénk vendégíillátni
)nöket, reméIjük, ellátogatnak majd Domaszék
mel1,re minden órdeklődőt szeretettel

viírunk!

Vadász-közgyűlés
04. Sakk-baJnokság
09. Scrabble-bajnokság
1

1. Sakk-bajnokság

a

egyéb rendezvényeire is, például a június 9'ei
Sárgarépa fesztivólra vagy a Falunapra jűIius 28ón.

aktuiíIis fordulója

Bóba Karola ifjúsági referens

14. Megemlékezés a lemzeli ünnep alkalmábó1-

A

kezdési időpontja 13ó 30p
21. Ruházati vásrír
23. Műanyag-áru vásár

művelődési házban!
Röszke a teÍvezeÍtkulturális músorát április 7' -én
fog|a bemutatni Domaszéken. Ezt előzi meg miírcius
24. -én a CoRA áruházban bemutatkozásunk, ahol a
zenés-tancos produkciók kerülnek közönség elé. A

31' Szomszédoló-Domaszék műsora Rószkén

műsor március 31-én 16 órakor kezdődik a

A miírcius alkalmat ad ana. hogy örüljünk a közelgő CORA áÍuháZ azza| is támogatja a Szomszédoló
szép időnek, hogy ünnepélyesen megemlékezzünk programjait, hogy lehetőséget ad a bemutatkozásra a
az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről és csoportoknak szegedi közönség előtt is.
fflá|ÍtíÍjalÍóL,és a férfiak nem mulasztják el Szándékaink szerint bemutatásra kerüinek maj}

u

8-án egy szál eddig Röszkéről készítettvideó-filmek és Arva
megköszönteni
Gabriella textilkép alkotásai is egy kiállítás
virággal
A Szomszédoló keretén belül március 31. -én keretében.
nőismerőseiket

.

fogadjuk Domaszék tiíncos-dalos szétep\őgárdáját A zeneiskola növendékei közül hárman vesznek
mélyie szeretném ha minél többen eljönnének! részt a Deszki Maros menti Fesztivá.l vetélkedőkövetkezó
Hivátalos meghívó helyett közreadom Bába Karola sorozatán' Eredményeikről
hívogatóját, áti a aomaszéki csoport műsoráról lapszámunkbanszámolunkmajdbe.

a

küldött egy beharangozót:

Borbásné Márki Márta

REGl5ZTRA(l0

200l . évre:

a

magáÍ|

rövid időn belül várható,
melynek tudnivalóit a
fogadóhelyemen

azonnal kiftig-

u a|ábbiakaÍ: A határidők elmulasztásáért a gesztem. Anól ott
éinÍettÍájékozódhat.
-érvényesítettőstermelői mulasztó a felelős!
Be kell mutatni

-adóazonosító

jelet

adószámot)

_a 2000. évben a

(vagy

Fogodóóro

vóhozósok!:

Röszkén:

Körzeti

Földhívatalhoz beadott

HETFő, KEDD,

"

és l- I L-tu

általuk leigazolt és visszaküldött

földhasználati bejelentőlapok
számítógépes lratát,

minden

Kifüggesztésre kerül még a
települések helyi hÍrdetőtábláin

igazolványt'

_vállalk. igazolványt

burgonyo solótót, dominó sÜteményt.

Mórcius 7-én iógo nnitós volt. Mór'cius 14'
én Ünnepi öJszl!öveteI lesz: oz Élemód
klub 2. szÜletésnopio, o Tonkonyho
vizesblokk oYotqso.

óta eltelt időben
szerettük volna az ortopediai vizsgálatot helyben

Legutóbbi összejöveteiünk

megoldani, ez sajnos nem sikerült. A betegek sokan

a megbeszéit időpontban, a vizsgálatot
végző orvos viszont nem érkezetÍ meg. Ez úton is
elnézésÍkérünk mindazoktói akik fölöslegesen
eljöttek

fáradtak be a rendelőbe! A gyermekek megkapták a

szükséges beutalót és sokan közülük már el is
mentek a szegedi szakendelőbe. Akik még nem
jutottak el a vizsgálatoka felhívjuk figyelmüket'

hogy a beutaló hátoldalán lévó telefonszámon Rattai
doktomőtől kérhetnek időpontot, ily módon a hétfő
és szerda délutráni rendelési idóben mehetnek' és

nem kell sokat viímiuk.
Szűcs Julika beszélt a
Az elmúlt összejövetelünkön
jóga jótékony hatásáról a különböző
bolgyógyászati
betegségek, idegesség. szorongás esetében, ezt
követően csoportosan légző és egyéb, egyszerű
gyakorlatokat végeztünk. Ez alkalomma] nem jutott
idő a ÍeryezetÍ gyakorlatsort végig venni, de a kis
íze\ítő megÍetÍe hatását. mert a klubtagok igénylik
hogy legyen folytatás.

Március 7-én beiktatött külön napon csak jóga

és a helyi kábeltelevíziókban is

SZERDA

közzéÍeszem.
tontos tudni:

sok

kívÜlólló (nem

toq!) odhofio be iqénvét, és oz

Szentmiháiyon:

olúbbi irotokot kell benvúiloni:

KEDD, SZERDA

a

pÍogram.

Legközelebbi klubnapunk alkalmával kis házi
ünnepséget tervezünk, u éIetmód klub második

születésnapja alkalmából. A tankonyha is évfordulós
lesz, ekkor szeretnénk a most készülő vizesblokkot

szám|áit

igénvbevenni, annak legkésőbb
falugazdásztóI máius 30-ig regisztráltatni kell

kérhető.

volt Szíics Julionno, o mórcholmi iógo'klub
vezetőie. KészitettÜnk kóposztosolótót és

lődőket 18 órára váriuk.

csávázási költségeit

illeteke s f alu gazdásznál'

íebruór l5'én

tanulunk, meghívott vendégeinket és az érdek-

Az ezévi nyilvántartásbavétel Regisztrációs . határidő: 200 1 . E sorok írásakor még nem jelent
február 5-óta folyamatosan november 30., aki azonban meg a törvény végrehajtási
lehetséges a lakhely szerint földalapú támogatást akar rendelete.Amegjelenésazonban
Nyomtatvány

Leoutóbbi összeiövetelÜnk

voTt. Témo: éIetÜirk és o iógo. VendégÜnk

felavatni.
A vegetáriánus konyha ételeiből tartunk kóstolót.
Vendégünk lesz Szabó Sándomé diétás nővér . 17-18
óráig Szűcs Julianna vezetésével ismét jógát

A Íulugazdasz iűiékoz]a]oju
Termelői

EIeImod KIub

D

Dr. Sövényházi Ilona
az Egészsógvédő Egyesület elnöke

_ az esetleges hagyatéki végzést
Felhívom az éirnteÍruk figyelmét' hogy a leírt iratokat
már most kere$sék még, és a meghirdetés időpontjától
a fogadóóriáim ideje szerirrt sziveskedjenek megkeresni
folyamatosan I
A majd leírt határidőt feltétlenül tartsá'k be, mivel a
késés jogvesztést okoz! A mulasztásért a mulasztó fél

felel

!

és a 2001. évt
agrátrÍámogatásokól , várhatóan március első felében
fórumot szervezek Szentmihály és Röszke lakosai
tészére.A fórum helye: SzentmiháIy, Móicz Zs.

Az

üzletrésztulajdon beváltásáról

Művelődési Házlesz.

Az időpontot a helyi kábel-televíziókban tudom
a vagyonnevesító határozatnak
vagy ha azóÍa víltozás tijrténÍ, 12.30-15.30-ig
jogosultra
meghírdetni. Kérem az érintettek minél nagyobb
vonatkozó
az eredeÍi
ak'kor aváItozás bejelentésétis
annak számú részvételét!
_a 2000. évben képződött, Kivétel: március 12-13 (héÍfő- kivonatát,
közjegyzővel hitelesített
árbevételét tgazo|ó iratait kedd)!
Nagy Ernő
(értékesítésibetétlap, vagy E két napon nem lesz fogadóóra másolatát
_

vagy

adóbevallás)

-az őszi

vetésű kalászosok

vetőmagjainak,

2

sehol!
Az őstermelői

_aszövetkezeÍiiz|efiész-

igazolvány okiratot, vagy annak

folyamatos.

érvényesítése

fa\ugudÍsz

szintén

hitelesített másolatát

mdrclus

Tonthűz
Az

-

képelrben

e1múlt havi számunkban írtam a nagysikerű ,,Aprók tánca''

táltcházi programról, melyen röszkei gyerekek is részt vettek.

Sajnos

a

t.áncházró| készült fotókat nem tudtam

a cikk

megjelenésével egyidőben rendelkezésre bocsátani. Ezúton a
Íényképekenis szereiném bemutatni atáncházijó hangulatot és
a népes számú gyereksereget is!
Berci bócsi népdolt tonít o gyerekeknek

A röszkei néptincos-poIintók Bodor

r1/tóni

polronilósóbon

Zeneisholui hongverseny
Zeneiskolai hangverseny.
hangversenyen mutatták

A

közeimúltban

Íé1évzárő

be zeneiskolása1nk a népes számú

szülói vendégseregnek. hogy mit tanultak furulyán, zongorán és
hegedűn az elmúlt időben.

A jó hangulatú koncerten mé1tán
a két zenetanárnőnek Papp

gratulált iskolánk igazgatója

Laurának és Befente Istvánné Marikának. A fotókon zeneiskolás
diákokat ós a hangverseny végénkészült csoportkópet láthatják.

BMM

morcrus

TÚncoIiunk egyÜttI

m

MeséI a könyvtur

lr4úrciusi Ünnepsoroló:

Egyházt ünnepek

Nagybtijt. Az egyház a kereszténység eIső századaitól kezdve e|őítahívei
számára bizonyos napokra, hosszabb időszakoka az étkezéstől, a húsos,
zsíros ételektői való részleges vagy teljes tatlózkodást, a ,,böjtöÍ'. Előírás

Lázár Gergő: Fehérvasámap és Aldozócsütörtök
Márki Mónika: Nagyszombat, Húsvétmásnapja
Korda Renáta: A Farsang utolsó ntLpjai
Szűcs Krisztina: Farsang
Szűcs Judit: Virágvasárnap, Nagyböjt
Lőrincz Anita: Nagyhét és Nagycsütör1ök

szabáIyozta azt is, hogy ezen időszakban hányszor és mikor lehetett errni egy

keveset az engedélyezett ételekből' A zsidók, egyiptomiak, perzsák, görögök,

az indiaiak és a mohamedánok kultúrájában is helyet kapott az emberi
természet e követelménye, amely a vailásban és vallás á1tal ernelkedett
magasabb jelentőségre. A hamvazószerdától

Szeretném megköszönni

a tanulóknak, szülőknek és a felkészítő tanároknak,

hogy segítségükke1 és a munkában va1ó részvételükkel színvonalas, szép és
áttbgó munkák születhettek.

húsvétvasámapig tartó negyven

napos ,,abstinencta", a ,,nagyböjt", a húsvétilelki elókészület időszaka,
amit1091_ben II' orbán pápa iktatott törvénybe.
Gyünölcsoltó Boldogasszony: Március 25-e a római katolikus egyház szerint
az Angyaii Üdvözlet napja, Jézus fogantatásának ünnepe. Gyümölcsoltó
Boldogasszony az űj é\et fogantatásának a napja, amelyhez számos hiedelem
f(lződik' Régen az asszonyok, ha már nem akartak gyermekáldást, férjüket
erre az éjszakára kiküldték a pajtába vagy istálóba ,,hálni''. Akik viszont
gyermeket szeretnének, Gyümölcso1tó napjan végig imádkoznak, már a
nagymisén könyörögnek
a Szőzanyához a gyermekáldásért, utána pedig az
otthoni munka közben is minden órában elmondanak egy imát ós egy
Rózsafűzért. Ezen a napon úgy tardák csodák történnek. Az igen méiyről, a
lélek mélyéről feltörő imákat meghallgatja a Mindenható, és a régóta

Abrahám Gyöngyi
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gyermeket áhító meddőnek tartott nők méhébenis új élet fogan'
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kórusiskolrák patrónusát tiszteli a katolikus egyház.

Sándor' József, Benedek március 18, 19,2I. Sándor: Kr. U. 190-ben az a
Sándor nevű, előkelő római ifjú' aki elítélvea társadalmi rétegtékozló él'etér,
hátat fordított a fény(tzésnek,és egyszerű munkával kereste kenyerét'
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Gergely miírcius 12. I (Nagy)Gergely pápa (540_604) nevéhez fíiződ1k,
akiben iskolák alapítóját, tudósok, tanárok' tanulók' diákok, iskolák,
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Megismerve Jézus tanításait felvette a kereszténységet, majd számos
közösségben hirdette azIgét.Kt. U. 248-ban Cumanában és Pontosban már
jelentős keresztény gyülekezetet hozott létre, amely püsprikévé választotta.

Mint vértanú halt meg Kr. U. 250-ben. József: Szűz Mária férje, és Jézus
nevelőatyja. Jeruzsálem mellett, Josafát völgyében temették

e1. Halá1a

az egyház már Kr. U. az első századokban emléknappá

napját

nyi1vánította.

Benedek: olaszország Umbria tartomiányiínak Nursia városkájában született
Kr. U. 480-ban Szent Benedek apát, arőla elnevezett világhíní szerzetesrend
alapítója. Tizennégy évesen elhagyta a fővárost és Subjaco közelében egy
barlangban lakott, aho1 remetekent Istennek szentelte életét.Hamarosan sok
követőre talált' Kr. u. 528-ban Monte Cassino hegyén' az Apo1lón templom

romjain építettefel híres kolostorát, amelynek szelleme a nyugati szerzetes
életaIapjávávált. A Kr. u. 543-ban elhunyt főapát hamvait a ,,monte cassinoi"

A GyerrnekióIéti Szolgólof hirei
Köszönjük a rászorulók nevó.ben a részüke juttatott ruhákat és Lász\ő
Béia úmak az ldea Cheam Kft. vezetójének órtékes mosó-éS tisztítószel
adományát.

Az

adományokat folyamatosan gyűjtjük és osztjuk szét a

nagycsaládosoknak.

l(eresÜnk rokkonrnyuqdíios onyukonok nyolcéves Íiúqyermekkel olbérleter o
közsó$ belterületén, mcilíizetllcű óron. Aiúnlobkol o Röyke, Íekzubodulós u.

kolostorba temették el.
Jeles napok:

Március 8.: Nemzetközi l.{őnap. 1910 augusztusától ünnepeljük.
Március 22: A Yíz Világnapja az 1992. évi dublini kömyezetvédelmi
világkonferencia .javaslatára'

Március 2'7.: SzinháziVilágnap.
március

27

1962 ótatar11ák annak emlékére,hogy 1957.

-én v olt a Párizsban Lnűködő

Az olvasás éve alkalmábó1

Nemzetek Színházánakévnyitója'

pályázatot írtunk ki felsőbb osztályos tanulók

részére'

A

hagyományokról és népszokásokól kellett 1-2 oldalas pályamunkákat
beadni, melyben, a farsanghoz és a húsvéthozkapcsolódó népszokásokat
dolgoztrík fel'
6 tanuló vett részt, és mind a hat tanuló sikeres szerepléséért könyvjutalomban

részesü1t.

A pályamunkákat igyekszünk bemutatni a Suttogóban.

}esztvevő

tanulók:

Kedves Röszkei Gyerekek!
Orömmel tudatjuk veletek. hogy megkezdte működését a Gyermekjóléti
Szoigálat álta1 vezetett klub a művelődósi házban. Köszönettel vettük

rendkívül értékesés hasznos ötleteiteket. amelyeket

egyrészt

szemé1yesen, másrészt az ölletládában összegyűjtve hoztátok
tudomásunkra. Igényeiteket figyelembe veltük és barátságos kis
helyiséget rendezttink be számotoka. ahol érdekes játékok és programok
várnak benneteket'
Szeretettel várunk minden kis és nagy dirákot péntekenkent délután 13.
00-tó1 16. 00-ig a klubban!

maÍgUs

{

]i!]:i':i!]:oÉ|€i1!];3;9á%&lsifia$idPi'l*a]!|]'*P;ne*önb}öá!b6ns'l!!Q;ffi*9*P]*:hPá*

HIREK

ll

ll Február 27-én az önkormányzat 2001.
A társadalombiztosítási szabályok vá|tozásairól

A

társadalombiztosítási járu1ók
mértékérőI:2001. januu l-től a
minimálbér havi 40'000 forintra
emelkedett. Az egyéni és társas
vállalkozók járulékalapja 2001.
januiárban még 25.500 forint. A
33 százalékos mértékí,társadalombiztosítási járulék 2001-ben
3I száza],é|lacsökkent, ebbő] 20
százalék a nyugdíjbiztosítási

játulék' 11 százalék

az

egészségbiztosításijátulék'

(2002-tőI a nyugdíjbiztosítási
járulék 18 százaIéWa csökken).

A

biztosított áItal tizetendő
egészségbiztosítási járulék to_

is 3

vábbra

százalék, azonban
200i' január 1-tői megszűnt
ennek a felső hatiíra. Eszerint ha

valakinek egyidejűleg

több

biztosítással járó jogviszonya
van, és egyikben sem éri e1 a
foglalkoztatása a 36 óráÍ (ha

eiéri, csak abban ke1l

a

3

százalékos egészségbiztosítási

járulékot fizetnie)'

akkor
mindegyik jogviszonyában felsó
határ nélkül ke1i a 3 százalékos
egészségbiztosításijárulékot
fizetnie.
magánnyugdíj-

A

pénzÍáritagdíj 2003-ig válto_
zatlanul 6 százalék mar ad.

A

közö1t

adatokkal nem ér1 egyet

(kiderül például, hogy

a

tbglalkoztató kevesebb összeg_
gel jelentette be a biztosítottat),
egyeztetést kezdeményezhet a

foglalkoztatóval, ennek eredménytelenségeesetén a nyugdíjbiztosítási tgazgalási szervhez

rendeletének

Az elkészült rendelet ÍeÍvezeÍszerint 565. 958. -eFt bevétellel, és
ugyanennyi kiadással számolhatunk az új évezred első költségvetésében.
x1 Szomoru az atény,hogy w elmú1t évhez hasonlóan az idén is fonáshiányos
ii költségvetésünk,ígyRöszke33.826._eFtösszegrőlkívánbenyújtanipÍlyáaatot
2001. -ben?

a fonáshiríny fedezésére. Nem lesz könnyű ez az éy sem a gazdálkodásban, ez a

viták kcjzben körvonalazódott is'

aki intézkedik az

fordulhat,

évi költségvetósi

ij megtárgyalása és elfogadása volt a legfontosabb napirendi pont a kiküldött
li anyagok közül, melyet a képviselők előző nap a bizottsági üléseken is
!i megtárgyaltak és elfogadásra javasoltak. Hogy mennyiből gazdálkodhatunk

A

működőképesség megőrzése és az

intézmények finanszírozása nem kerülhet veszélybe, sőt.

adathelyesbítésről, illetve szükség esetén intézkedik az APEH

a

fej1esztési

telé az utólagos járulékkirovás

elképzelésekmegvalósíthatósága érdekében tobb pályáaat is készül, melyek
reményeink szerint tiímogatást is kapnak majd. Élesvita bontakozott ki a

iránt.

fejlesztésekre, és a civil és sport szervezeteknek adandó tiímogatások felosztását

A táppénzr őI: Munkav i s zonyban
álló személynek táppénz csak a
15 munkanapi betegszabadság

i11etően nyújtandó támogatások cisszegét

kimerítésétkövetően jár. A

betegszabadság időÍarÍamára a
munkáltató fizet távolléti díjat és
terhelő társadalom_
biztosítási járulékot. Ezt követó_

az azl

en is a

munkáltató köteles

visszafizetni a társadalombiztosításnak

a

biztosítottnak a saját

megbetegedése, valamint

a

kórházi ápolása l'dőtatamára

folyosított Íáppénz egyharmad

;

tervezetet a képviselők a bizottsági üléseken javasolt változtatásokkal végül is

A
tényszámokon
alapuló 2000. évi önkormányzati
költségvetést
l: elfogadták.
- - már
------"J'-----o------'
^
-'".'-^'-'-'-J
---{

!Í 287. 980 eFt bevétellel és ugyanennyi kiadási összeggel fogadták el.

ij Határozatban rendelkezett az önkormányzat arról is, hogy a polgárőr egyesület
lt ajándékba kapott NIVA terepjáró személygépkocsijának javítási költségeire
hetvenezer forint támogatást biztosít. Ez az összeg csak az alkatrészek
megvásárlását tedezÍe, ajavítást ifj. Fülöp Imre végezte ellenszolgáltatás nélkiil.

részét. A nem munkaviszonyban

biztoSított személy jogosult

Ezúton is köszönjük

táppénzre a keresőképtelensége

első napjától, de

illetően is. Hiszen fontos a sport, de

ugyanakkor legalább olyan fontos a község útjainak áIlapota ő,s az
infrastrukturális fejlesztések is. Sajnos ez a helyzeÍ a miír fentebb is említett
fonáshiányos gazdálkodás egyenes következménye, hiszen a meglévő és
kimutatható bevételeken felül nem érdemes és nem is szabad olyan kiadásokat
tervezni amelynek nincs meg a fonás oldala' A 2001. évi költségvetési rendelet

ÍÍrnogaÍásáÍ|

Megállapodás szüietett a napközis konyhát üzemeltetó vállalkozó és az
önkormányzat között is, mely az új nyersanyagnormák alkalmazásából ercdő
többletköltségek finanszírozását érintette. Az iskolai étkeztetésköltségei így
megnövekednek, de az iskola költségvetésében az önkormányzat biztosítja a

a

táppénz
egyharmad részétez esetben is

megtérítia foglalkozHtó.
(Példáu1 a társas vá1lalkozás
foglalkoztatónak minősül a

hiányzó összeget.

tagját i1letően társadalombiz-

133 eFt kifizetésével lesz ''társ''14 másik önkormányzatÍal közösen

adatközlése: a nyugdíjbiztosítási

tosítási szempontból.) Maga az

a

egyéni vállalkozőkap táppénzÍ a
keresőképtelensége első napjától, és nem kell a táppénz

megvásárolandó személygépkocsi tulajdonjogát illetően Röszke,

nyugdíjbiztosítási szervek

szervek értesíteni fogják

biztosítottakat ( első alkalommal
2001. október 31-ig a 2000.
évrőI (a foglalkoztató adatszolgáltatás a alapj án nyi lv ántartásba

vett és a tárgyévre vonatkozó

biztosítási időről, valamint

használhatja.

Óvodánk intézményvezetőjének megbízaÍása ez év augusztusában\ejfu,

egyharmad részétsem vissza'
térítenie, mert nem minősül a

megjelenik az aktuális közlönyökben'
Reményeim szerint a yezetői ÍjszÍeÍ
betöltő Maka Lajosné is pályáznifog,nálánáIelkötelezettebb óvodapedagógust

saját maga fog1alkoztatójának.
Dr. Arva Gabriella

keresve sem találnánk!

ügyvéd

Polgármesterünk

felhaÍalmazást kapott ana vonatkozóan, hogy egy Röszkéről

készülő bemutatkozó film elkészíttetósónek szerződését aláírja.

vízhozamok eléréséreis.

Vállalom más áItal készítettkutak javíását, kútfej
csereJeÍ.

Yálla]om vízszlvattyúk javítását és felrijítását
(hozom-viszem)

Elleenőrizzék öntöző

berendezéseiket, hogy időben
elvégeztesséka szükséges javításokat

Kormány Tibor váIlalkozó
6725 Szeged, Földmíves u.4'7la
Tel. : 443 -634, 06-3019 -589 -1'7 0

marcrus

A

tervezett

filmben megjelenik majd községünk múltja, jele_ne és a tervezett jövőkép is' Az
elkészült film minden joga az önkormányzatot illeti.

Kúttúrás;szívattyrii avítás
Viállalom fórott kutak készítását bazi víztl|átásra,
kiskertek öntözésére és sok szrírővel, nagyobb

így a

törvényeknek megfelelően pályázatot kell kiími a vezetői állás betöltésére' mely

a

nyugdíliárulék köteles kereset
összegéről. Ha a biztosított a

eztwautótaz

önkormányzatok és intézményeik gazdálkodását "vigyázó" pénzügyi ellenőr

1i

Átrogó, és minden részletre kiterjedó rendelet került elfogad ásra az

;i önkormrányzati jelképek (zászló, címer és pecsét) használatát illetően. Szükség
:;j volt ene azéftis,mert kérés érkezett vállalkozóktói a község vezetése felé, hogy

i! ezeket a jelképeket termékeiken feltüntethessék. Ezzel is Röszke nevét
ii ismertetik meg a világ más részein is, meiyhez a testület hozzájárutását adta.

ii Lakossági kérésérkezett egy rinkormányzati tulajdonban lévó út "zsákutca'' és
11 sebesség, illetve súlykorlátozás Íábla kihelyezéséről' A kérésügyében döntés
li nem születetÍ, a határozaÍ szeint az illetékes köZúti és rendőri vélemények
i! uton.

PAGcty
Ismét a JATEK az, melyet nagyon hálás

témaként, tapasztalataink, ismereteink,
gondolataink megerősítéséreközkinccsé teszünk
Vekerdy, Pestalozzi, Páli nagyhírű és nagytudású
pedagógus-pszichológusok
elkövetkező

nyomán

néhány alkalommal

e

az

hasábokon,

valamennyiünk, de legfőképpen a kisgyermekek
hasznára.

Életénekhatodik-nyolcadik hónapjától kezdve a
jó11akott, kedvesen gondozott, apró gyerek
lálhatőan örömét 1eli az élénkszínű vagy zajÍ
okozó tiárgyakban (labda, csörgő), és egy idő
mú1va miír nemcsak a saját kezéve1, lábával
játszik, hanem mindenne1, ami a kezébe kerül.

Taszigálja, majd nyúlkál, kúszik, mászik utána, és

végü1 kidobáija' kilökdösi a kiságyból, a
járókábó1. Elvárja' hogy visszaadjuk. Hogy újra
kilökhesse. Nagy elégedettségge1tépi össze
ilyenkor, ami összetéphető, nem mintha a
,,rombolás örömét élvezné'' _ ahogy sok szülő
bosszúságában mondja

és gondolja _,

hanem:

épít;mozdulatainak, izmai finom mozgásainak
összerendezett

A

kiépítésénfáradozk.

lélektan ezt

a

1átékoÍ funkcionális játéknak

érzékszervek' idegek, izmok működése
magyarul: az űjra meg újra kidobálás és az
a

lényeket is távoltartja. Fontos, hogy

a

játék lényegét.Vo1taképpen

hogy legyen

Pestalozzi nagyon megdicsérte a paraszt mamát,
aki lángvörös rongyokbó1 szópséges madarat
varrt, s ezt akasztotta gyermeke bölcsője fölé.
Mert fontosnak tafiotta, hogy a gyermek milyen
színeken és formiákon gyakorolja az érzékelést.

helyettesító nagyobb gyerek). Négy-öt éves
gyerekek magukban nem szoktak Bújj-bújj

rak

Hiába mozog a gyerek (hiába járatjuk' vagy ne

alakú' élénkszínű (lehet), és aprócska érintésreis

mozog! Utána kell mászni; mozgásra indída,

legfeljebb kilárad. de szomonÍ és kielégítetlen
marad' A játék testi jó érzéstérzelmi élménnyel

fogásra tanítja a gyereket. Keljfeljancsik, babák,

kapcso1 össze' Mozgás és dal, vers' a szülő vagy

kockák és hengerek. És: a homok. Ha miár
1eszokott arról, hogy megegye, a legkisebb
gyerek is remekül elturkál a sárban és a

_ minden gyerek sona kerül' egy kis pillanatra
szereplővó lesz'' ő az, aki kifordu1, átbújik...

homokban. E1mélyülten és élvezettel

j

át

szlk ezzel

a kisgyereknek napközben

tisztának lenni? Vagy

netalán még aruhájára is vigyázni?

A kisgyerek

piszkos. Este aztán megfürösztik.
Minden játékszernek közös törvénye: akkor
napközben

iigyÍélszolgálati

emlékezeÍ és az

jelképek és ritmusok érzelmi telítettség, s a játszó

-

mel't nem óvodás

A mÍívetödésíházban

és

totó-szotgáItatás!
elöhívása' nagyítása

8-l2, 12.30-17.ig

mínden méretben!

gyerek bekapcsolódik ebbe az érzelmi áramkörbe
- ami átfog földrészeket és évezredeket'

,

változatlanul míiködik a

Bálásruha
, ,.,
arusüas

Felnótt- ás gyermekruhak is!
.

szq]gqlo!áSu'ak:
9x13 fénykép: 30 Ftldb
Negatív filmhívás: 300 Fídb

Fényképezesheztilnek kaphatók!
ő

'az

akarat.

nincsen, aki őt rávezesse

például-, akkor hamarosan ''ideges

szerda 8-12, 12.30-14.30-is

Tz 281-042

mert múktjdósre kényszerül

ezeket a mozgásjátékokat a gyerekkei eljátssza,

fe1á11,

Feketesehéf r6s színes tilmek

Felvilágosítás telefonon:

továbbfejlődik a figyelem képessége,erősödik _

Ezek a játékok a primitív' ősi népek

a feln őtt, a 1átszótárs'

Ugyfólfogadás:
Csíitörtök:

Beilleszkedik a többi közé, bizonyos szabályokat
és kötöttségeket váliai öntudatlanul - a közÓs
játék érdekében.Ezekben a 'játékokban

ünnepeihez vagy általában a nópi ünnepekhez
hasonlítanak. Vaióban, részben ilyen
aikalmaknak a gyerekek közé süllyedt ltánzásai:
a megszabott mozdulatok, a da1, a mondóka
értelme sokszor már elveszett, de megmaradt a

nyitjára

után tökéletesen kigyógyulnak idegességükből.

A DÉMASZ mórahalmi

az óvodapedagógus és a többi gyerek jelenléte.. .

A gyerek

a

Időnként kis csengettyriket is kötöttek

rá' Sokféle

adj isten ''sportoltatjuk'' az egészen apró gyerek),

bontakoztatja ki igazi gazdagságát, ha rávezette a

s ha felnyúlt akezével, a gyerek is ütögethette.

fölé. Ha a szé1 fújta, libegtek,

játszani, hiába ismerik a játékot. De ha

igazán kedves óvónénivel,

mozgásrgényét elégítiki' hanem játékigényétiS.

ingerlékeny'' 1esz a gyerek. Az ilyen ideges és
ingerlékeny gyerekek két-hfuom jól átjátszott nap

kisgyerek bölcsője

kel1,

felnőttet

ha valamiféle hangot is adnak' A csörgő: gömb
alakú, élénkszínű és csrirög. A labda: gömb

ame1yek egymásba illeszthetők: Óssze

is

a

e1ső játszó hónapok játékszerei legyenek

eljátszik példáu1 olyan színes hengerekkel,
néhányat, és újra szétszed'i. Falun
régebben élénkszínúpántlikákat akasztottak a

felnótt (vagy

élénkszínűek, határozott, egyszerű a1akúak és jó,

Az

elindul, nemsokára már futkározik. Ez
újfajta, úgynevezett mozgásjátékok kezdetét
jelenti. Ke11ene, hogy jelentse: ha nincs, aki

közülük

zö1dágat

a

óvóbácsival
játszhaqák, alig aka{ák abbahagyni. A Lánclánc-eszterlánc meg a többi nemcsak a gyerek

(csörgő, sípoló gumibabák)

mozgást

de ve1ük

egymással, összekapaszkodva,

gyereket

és a

gyűríijét megindítsa velük. Aztán jön a Bújj-bújj
zoldág és a többi. Itt máÍ a gyerekek játszanak

telt színűek - és jó hangúak 1egyenek.

gyakorlás ez, a gyerek látását, tapintásáÍ,hallásál
gyakoro1ja. Már egyéves kora körül hosszú ideig

Annyi kell csak, hogy valaki kézenfogja őket, és
körbe ál1ítva a Lánc-lánc-es zÍerlánc körbefogó

kisgyerekkor első játékai jó színűek - élénk,erős,

a formálható formátlansággal. Ugye nem muszáj

nevezi, mefi maga a funkcló' a működés, az

összetépkedés adja

szo1gált. Elszórakoztatta a gyereket, a
legyeket is elhajtotta felő1e - meg azÍÍn arra is
gondo1tak, hogy szemmeiverést és az árlő

cólt

ü{|RE|

Röszke, Dózsa u 31.
{bent a hazban)
Nyitvatartás:
hótfő, szerda' szombat:

9-13
Kedd, cstitörtök, péntek:
14-15
Tel.:06-30/257-7406
marcrus

keresd, csak kapargasd szívedbe, ápold

és

Takács Zoltán -röszkei lakos eljegyezte
Kerekes Mónika -röszkei lakost

nevelgesd' A!-]átni akarja a csiilagokat, oltson

e1

Vőneki Gábor -röszkei lakos e1jegyezte
Kocsispéter Rita -csójospálosi lakost

a

JEGYESEK:

minden

fényt$í,.egy dolgot

le1kéddei is, mort

A minden, de minden gazdagság

a kegyelemmel.

enyém, más semmi nem kell.
(Szent lgnác imája _ Sft Sándor fordítása'

)

a szemed becsaphat, hallgasd a szíveddel is, mert

füled hazudhat. Van sok eset, amikor mhden jól

A

kétségbeesésa legszomoníbb helyzet: nincs

ereje a térdreeséshez.Fogadd el

HALOTTAINK:

Köszöntő

Nők Napjára

megy. Nem kell komoiyan venni: majd elmúlik.
a tanácsot attól,

Ó, ti nők,
Szép asszonyok. Bálak'

aki sokat tud, de méginkább attól, aki szeret'
Minden sZívnek megvan'a fájdalma' Egy meleg
szó három,télen át is elég. Ne keseregj túl sokat
bajaid fölött. olyan az, mintha öntöznéd. Nem
minden szent kezdte jól, de jó1 fejezte be. A halá1
az utolsó kötelességünk: fe1 kel1 rá készülni. Nem

asszonyok ülnek vagy mennek,

"Egyszer kiment a magvető magot yetni..."
A magok ide-oda estek... elszáradtak' kikeltek.
''A mag az Isten igéje. '' A magvetők mi vagyunk,
emberek. Vessünk hát! 'Akinek füle van, hallja

kiérdemelni. Nem a halál jön értem, hanem az
Isten. Nern fólek az íÍélettőI'mert a bíró a
barátom. Naponta rábízom mindenemet. Fogadd

Nagyböjt yan, az önfegyelmezós szent ideje.
Báiak, mulatságok, nem tartoznak bele. Ez az
időszak az önmagunk feletti győzelem örömét

meg."
''Már reggel vesd e1 vetőmagodat, aztrín figye1j

Vedd érte1memet, akaratomat s emlékezésem,
Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad'

Toppantó Lajos Béla 68 éves, Palócz Jo1rín férje
t 2001. januát27.
Rozsi Irén -83 éves, Tóth Varga Miklós özvegye
ítl2001. február 8.

napestig: fülbe, szívbe hullott-e, vagy elkapta a

szél... De remélj' ne félj, így is hullhat valahova,
aho1 egyszer fű 1esz vagy fa. Ha meg ige volt a
mag, bárho1 gyűjtötted is, ember virágozhat ki, ha
lélek issza be. A most pottyanó magok boltját ne

lehet rögtönöZni.

e1,

Az

egész éiette1 keil

Uram szabadságomat, Fogadd ei

egészen.

ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszene
mindent. Legyen fölöttünk korlátlan úr

Egyikőjük öreg, másikuk fiatal.
Szépek a fiatalok, de

Az öregek még szebbek!
/Gottfried Kelier)

nyújtja.

Nem könnyű harcban lesz győztes, aki ene

Ez a FEL|ÁMADÁSRA való
készülődés' A keresztény embernek végtelen a
látóhatára'De ez a nagyszerű benne!
vá11alkozik.

Rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul:
Kartal József

Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém

plébános

Reiwénvkedvelők rovoto
Mú1t havi rejtvényünk nehéznek bizonyult, csak 4

helyes megfejtés érkezett. A megíejtők: Farkas
Mária, Dobos Sándorné' Elekes Krisztina.
Jutalmukat _ egy-egy vásár1ási utalványt _ a
Teleházban vehetik át. Gratu1álunk!

1817. március 2-án született Arany Jdnos.
Márciusi rejtvényiinkkel rá emlékezünk. A
keresztrejtvény megoldása után í{ak a négyzetek
jobb alsó sarkában iévő számokat az alsóhálózatba.

Ha jó1 dolgoztak, Arany János:

Széchenyi

című versének néhany sorát kapjrák
megfejtésül. A helyes megJejtők között a
em1ékezete

Nyomdamester 2000' KÍt. ajándékát,1 db 1000 Ftos vósárlási utalvónyt sorsolunk ki.

Yízszintes:

l'

Levágott gabonából öSszekötött

nyaláb. 4. Sárga

virágú, kora tavasszal nyí1ó növény. 11 Névelő. 12.

A mohamedanok szent
helye. 14. A szabadságharc tábornoka. 16.
Tollbóbita.18. Szabadon é1ő állat.19' Az
Tamási ..., regónyíró. 12.

alaphangsor kezdő hangja. 20. Rangjelző. 22.
Flgyeli. 24. Ritka, védett tavaszi virág. 27. Juhok

istállója. zg. Állóvtz' 30. Uruguay és Málta
autóinak nemzetközi

1elzése. 32' Ro.rarok testtája.

'I

O

o
10

10

1

1A

a

12

19

15

25

26

34. Amely ideig. 36. Énókes prémű rágcsáló városnévben is előfordu1ó -áilat. 38. Kézjegyével
ellátó.41. Dal, ének.43. Sárga virágú, kora
lar asszal nyr1ó növény. 44.

Éva párja.

Függóleges:

1.

A

Bakony egyik

csúcsa'-.adóá11omással. 2.

Határátlépéskor áruért fizetett pénz' 3. Kiejtett betű.

4. Antilopíéleség.5. Ólom egynemű hangzói. 6.
Angol igen. 7. Juttat. 8. Hűségesen. 9. Ipari tanu1ó.

marilus

a

10

10. Törlőgumi.

1

b

4
13

a
22

l0
23

15. Tova. 16. Kedveskedő dicséret.

17. Nagyobb házl

íllat' 19.

Függő1egesbő1 ferde

helyzetbe kerü]. 21. Római 50 és római 100. 22.
Lom ikerszava. 23. Kis folyóvíz. 24. Hajnalban. 25.

Tőszámnév. 26. Színházi alkalmazott, szükség
esetén segít a színésznek. 28. Európai féksziget,

a

a
14

15

21

22

'16

a

10
23

z

17

o
24

9

dé1i határa a Fehér-tenger. 31. Csapadék' 33.
Korszak. 35. A Duna jobb parti meilékfolyója. 36.
Sereg. 37. Szókesegyház. 39. |gevégződés. 40.

Áilati lakhely. 42. Hosszú morzehang.
A rejtvényt készítette:Erdész István

LabdarÚgős
Februrár

24.kozÓÍÍ rendeztiik meg a II. ZEBRA-

MARKET

teremtornát. EzÍlttaI 14 csapat adta le
nevezéséta hiíromnapos rendezvényre. Minden
csopor1ban szerepelt röszkei csapat, sajnos többkevesebb sikerrel. A péntek esti selejtezőn ifistáink
nem tudtak meglepetést okozni, így ők kiestek a
szombat reggeli csoportból és csak a KNORR
gárdája lépett tovább a COUNTRY PAUB (Tono
vendéglő) csapata is e\vérzeÍÍa seiejtezők során.
12-kor kezdő 3' csoportból (Dani András

A

csapata) biztosan lépett tovább,

az esti, 4.

elmondható

RÖSZKE

folytatódtak

ugyanez

I.

a

csoportban szereplő
gárdájáról is. Vasárnap reggel
küzdelmek, itt mfu

a

győzÍes a

legobb négy közé jutott' Az első mérkőzésen egy

a

igazán változatos találkozón
rutinosabb
játékosokból álló ZEBRA csapata 5:4-re verÍe az
AUTO 2000 gátdáját' Akövetkező összecsapáson a
szintén jobb erőkből áiló CHAUION DM ha
nehezen is, de legyőzte a Kőfalók csapatát 4:2

MARKET vásárlási

Sakk

(CHALION DM)' a legjobb játékosa Kovács
Zoltán a ZEBRA csapatából, míg a legjobb kapus
címet egyértelműen KopschiÍz PéÍera Röszke

A

gazdagabbak.

A

utalvánnyal lettek
torna gólkirálya Mádi József lett

kapusa érdemelte ki.

Február l].-én az ifjúsági korosztály tornája
zajlotÍ, Laczi és Fiai Kft. Kupa címmel. Az
ötcsapatosra teÍyezeÍt tornát sajnos az utoisó
pillanatban lemondó Bordríny nélkül, egy helyettük

beugró röszkei,,vegyes" csapattal kiegészülve
bonyolítottuk le. Változatos. gólokban gazdag
mérkőzéseket játszottak a fiatalok. ezek közül is
kiemell{edett a Röszke_Horgos

meccs' amelyen a

mieink irányították a játékot' mégis a szerencsésebb vendégek nyertek 2:1-re. Mindenki

mindenkivel mérkőzött, s az összes meccset nyerő
Horgos végzett az első helyen, a Röszke szeÍezÍe
meg a második helyet, a harmadik a Tiszasziget,
negyedik aTápé'míg a röszkei
az ötödik

heIyre szorult. Itt is megválasztottuk
különdíiasokat, a gólkirály Tandan Zsolt lett
''Vegyes|l

2000/2001. bajnokságban

a Röszkei Sportkör

sakk-szakosztályáegy 12 fós csapattal a Csongrád
megyei I.o. felnőtt csapatbajnokságban, egy 3 fős
csapattal
Csongrád megyei I.o. ifjúsági
csapatbajnokságban és egy 4 fős csapattal a

a

Csongrád megyei amatőr csapatbajnokságban

szerepel. A szakosztály ebben a sportegyesületben
2 és féI év e, de magalakulása ( 1 98 1. január) óta 20

éve folyamatosan működik Erdész István
vezetésével.A jubileumi évet szeretnénk jó

eredményekkel ünnepeIni. Ehhez bíztatásÍ

nyújtanak legutóbbi teljesítményeink. A megyei I.
osztályban a felnótt csapatunk az első három

fordulóban

az

alábbi eredményeket érte el:

Szatymaz ellen Röszkén 11:1 ariínyban nyertÍink,
Hódmezővásárhelyen a Sakk sE II. csapata ellen

6:6-os döntetlent értünk el, míg ugyanott az
ifjúsági csapatunk

2:

1

-re nyert' Szegvár ellen ismét

Röszkén mórkőztünk és 9:3 arrányban nyertiink. A
a Szatymaznak és a Szegviárnak nincs ifjúsági
arányban. Ezután ismót egy röszkei gárda, a Horgos csapatából' a legobb játékos Molnár Jenő csapata. A második csapatunk eddig még nem
KNORR yérzettela KESZ Kfl ellen, itt is 4:2 volt TápéróI, míg a legiobb kapus díjat Boga Péter veszített mérkőzést, így ők is jól állnak. A csapat
a végeredmény. A negyedik talákozón az esélyes érdemelte ki Röszkéről.
vezeÍője Gombos Imre. ő Szentmihálytelken lakik,
RosZKE I' biztosan verte 5: 1 arányban a Megye I-es csapatunk januiír óta edzésben van, de meg kell említenem röszkei lakos
fiatalokból á1ló ADU_ÁSZOK csapatát. A ácintőbe most miír természetesen kint edzenek. Február 17. csapattagokat is, akik jelentósen kiveszik részüket
jutásért a ZEBRA is és az egyre javuió formát -én jáÍszottzk első edzőmérkőzésüket Röszkén a a jó eredmónyekből, mint Vér Imre I.o., Tumbász
a

a

CHALTON DM is 3: l-re győzöÍÍ a KESZ
Kft. ill. a RÖSZKE I ellen. Így csapatunk a 3.

Tápé ellen, ahol a vendégek nyertek 3:2 arányban'
csapat játékoskeretében nagy változás nem
helyértmérkőzött, ahol gólparádét rendeztek a fiúk történt. Ribi Attllát hazaszólították anyaegyesületéhez Dávodra, míg Toppantó Róbert és Dani
az elfríradt KESZ Kft. ellen., 8:1 arrínyban leütötték
ellenfelüket. A döntőt a CHALIoN DM a ZEBRA András féléviitthon tartózkodás után a Gyáluét
csapata ellen játszotta, kisebb meglepeÍésreaz megrekedt szekeréÍpróbálják a bodomi sárból
esélytelenebbnek tűnő CHALIoN-osok megér- kiráncigálni. Erkezési oldalon van Fodor László a
demelten vitték el az első helyezésértjáró kupát és Pázsit SE csapatából, Buchholcz Gábor Baksról.
apénzdíjat.
További erősítés, hogy Boga Péter leszerelt és Dr'
Ezúttal is megválasztották a csapatvezetők a Tóth János is folytatja a játékot.
mutató

különdíjasokat,

A

akik egy kupával és egy ZEBRA'

Póter III.o.

és Varga László

rajtengedélyes

játékosok' Sajnos röszkei ifjúsági versenyzőnk
még nincs. Legközelebb március 11-én játszik

a művelődési házbnfél10-tő1 a felnőtt és
ifjúsági csapatunk megyei I. osztályú mérkőzést a

Röszkén

Szentesi Spartacus SK II. és ifjúsági csapata ellen,
ahová szeretettel várunk minden sakkszerető
röszkei lakost néz6ként|.

Erdész István

Papdi László

Falusi Suttogó
Röszke Község Képviselő-testületének lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Megjelenik havonta l 300 példányban

Kiadó címe:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62)5'13-03I

Felelős kiadó: Magyari Lász\ó
Főszerkesztő: György József
Késziilt a Nyomdamester 2000 Kft.

Emlékmíísorraltisztelgünk a,szabadságharc hősei
előtt200L március I4-én 13.30-kor a röszkei

gondozásában

művelődési házban.

NyoamdaraaesEeÉ 2{F{F{F.
alkotó

e<r*.

technológla

6724 Szeged, Mokkos-erdő sol

3ó.

Tel.: (ó2)559-280

Az tinnepségre tisztelettel meghívja a település lakóit:
Lapunk következő száma 200I' április 9-én jelenik
meg. Észrevételeiket,írúsaikatés a hiriletóseiket

mdrcius 26-ig vdrjuk

a

Teleházban.
Szerkesztőség

Röszke Község Önkormán y zata, Röszkei Általános
Iskola

