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Röszke Község Képviselő-testületének Lapja
E

X. évfolyam 2. szám

gyÜtt 0 közbiztonsog uédelnében[il#''t.''#tll;il''",lffiil*ij;j,.gj
igazgatóságától

Január 26_án a művelődési ház nagytermében a meghívott

vendégek és Családtagjaik, valamint

a helyi

rendőrőn

személyi állományának körében tartotta évzáró közgyűlését

a Röszkei Önvédelmi Egylet. A közvetlen,

családias

hangulaLú összejtivetel Széll Gyuri bácsi koszöntője

után

megállapodás alapján - havonta közösen adnak szolgálatot.
A helyi postahivatal és kömyezetének védelme szintén a

feladatkötükbe tartozik, kii1önösen

nyugdíjfizetések.

postajáIatok érkezésealkalmával, hiszen a postaigazgató-

sággal

is

együttműködési szerződést kötöttek.

4

fontosságát hangsúlyozták. Az összejövetel záróakkordjaként Afra Károly, Fodor László' Ifj. Fodor László, Papp
Gábot, és ifj' Sutus Antal polgárórök

Ősszel,

tanévkezdés után az iskolák vódelmében egy hónapig a
érdekében napi

Gyányi Zoltán alezredes urak hozzászó-

a polgárőrök önként, ellenszolgáltatás nélkül
vállalt áldozatos munkáját és a szoros együttműködés
lásukban

a

polgármestertől

a jegyzőtő| ok]evelet,

pedig pénzjutalmat kaptak.

A

helyi

szolgálatot adtak az iskola kömyékén. Mindenszentek és

szeryezet elnöke Széll György és Tombácz István ötéVes
polgárőr tevékenységételismerő oklevóllel jutalmazta. A

Halottak napján a temetóben az esetleges kocsilopások

rendezvény résztvevői Vacsola után Vidám

drogterjesztés megakadályozása

megelőzése és a megnövekedett

órás

forgalom ellenőrzése volt

feladat. Augusztus 5-én a röszkei polgárőrök

a

ÁÍro Karoly gozdosógi vezetó és Íelesége nemcsok pénzÜgyekról

is részt vettek

a Dél-AlÍ'öldi Regionális Polgárőr napon. Itt vehette át aZ
egység a Posta Rt. által nyújtott jelentős anyagi támogatást.

A

Határőr Igazgatóságtól Keczeli Attila oklevelet

és

pénzjutalmat, Turó István az oklevél rnellett tárgyjutalmat

vihetett haza. Afra Károly gazdasági vezető beszámolt
anól, hogy a polgárőmég helyi szervezete az elmúlt évben
alapítványokból, tagdíjból' az cinkormányzattól,

Posta Rt.'

től. a Zebra Markertól. G1imesi Árpádról. Kónya lmretől. a

Laczi és Fiai Kft'től' Miklós Mátyás és Kovács Ferenc
vállalkozóktól és a lakosság által befizetett adó

l

1rábóI

befolyt 554' 675 Ft-tal gazdálkodott' A rendelkezésre áI1ó
pénzösszeg jelentős részétaz üzemanyagköltség emésztette

föl, ugyanis 7278 órát töltöttek szolgálatban, miközben
8556 km utat tettek meg. A Csonka és Tána virágkertészet

feliratos dzsekiket ajándékozott
szenezetének.

A

a

po1gátőtség helyi

települések közbiztonságának

javítását

szolgálja az a sÍatégiai terv, amely szerint az iskolákban is
Turó |stvón kis beszómolóio

TuIó IstVán elnök beszánolójával

kezrtódött.

Múlt év elején

a Tiszán és Maroson levonuló árhullám. késóbb a ciánszennyezett Tisza és holtágainak el]enőrzése, felügyelete
adott feladatot a 24 fős csapatnak. Mint összekötő
lakosság és a rendőrőrs kcizött, a rendőrökkel

fáradoztak a kcizterületeken

kapocs a

együttmúködve

elkövethető bűncselekmények

szeneznek ifjú polgrfuőt csapatokat a tanári kar bevoná_
sával a bűnözés megelőzésére és a kábítószer terjedésének
megakadályozására _ egészítette ki a beszámolót Magyari
Béla a megyei polgárőr szövetség elnöke s hozzátette még,
hogy a tanyán élő idős emberekkel is szorosabbra fűzik

a

anyagi támogatására.

érdekében. Magyati László polgármester megemlítette'

Azok a magánszemélyeknek, akik jövedelemadójú lo/a-át
a helyi polgárőr egyesület számléqÍra kívánjrík fotdítani, a

hogy az cinkormányzat kebelén 9 civil szervezet működk,

A polgárőr vezetők határőrizeti képzésen vettek részt aZ

melyek nagyban segítik a hivatal munkáját' A polgátónég a
közrend, közbiztonság megórzésében vállalt jelentős

feladatot' Munkáját segítendó, múlt év májusában egy

Niva

sokon bővítette felkészültségétés ismereteit. A rendőrökkel

használt

és a határőrökkel

felújításához nyújtott anyagi fedezetet Röszke Község

_ az

érvénvben lévő esvüttműködési

búcsúztatták az eredményes,

elmúlt esztendót. További tevékenységük fenntartása és
sikere érdekében is számítanak a vál]alkozók és cégek

kapcsolatot vagyoni_ és személyi biztonságuk megóvása

megelőzésében, az elkövetett bűnesetek Í'elszámolásában.

egység pedig teljes létszámmal, speciális közlekedési-,
büntető és polgárjogi, valamint kriminalisztikai előadá-

tereferével és táncmulatsággal

személygépkocsi beszerzéséhez,

kcjvetkező számlaszámot

kell megjelölniük:

POLGAROR EGYESULET ROSZKE

19082428-r-06

Turucz József

MííI(ödő

Igaz, hogy ők még aptók, de mint tudjuk nagyon
gyorsan megnőnek, e1te1ik pár év és csak csodáljuk
majd, hogy milyen gyönyÓrűen tánco1nak! Császár

A művelődési házrendezvényei közüi január hónapban Balázs és Kéri Andrea a legjobb példa ene, ők miír nem
a számomra legkedvesebb az ,,Aprók táncháza" most kezdtók
nóptáncot, bizony
csak
rendezvény volt. Biztosan tudják azok is akinek nincs csodálkoztunk ügyességükönl Balázs még

a

mi

elsős vagy másodikos gyermeke, hogy e tanévtői könyvjutalmat is kapott a táncház végén,Kívánom,
néptánc oktatásban ls részesü1hetnek csemetéink. hogy egy piír év múlva sok-sok szü1ő éIje át azt az
Január 20-án (szombaton) mutathatták be az eddig örömöt,
amit Andi apukájának szemében láttam,
elsajátított néptánclépéseket, dalokat és népi játékokat a amikor a lányátnézte tánc közben.

büszke szülóknek egy bemutató óra keretében Ebben az évben is fogunk szomszódolni' miírcius 3l-én
gyermekeink. Az ótrík igen jól sikerültek' a tanító néni Domaszék kuiturális csoportjait látjuk vendégül a
kedves, a gyermekek bájosak és ügyesek voltak, ke11-e műve1ődési házban, amire már most szeretettel
meghívok minden érdeklődőtl Ápri1is 7-én pedig mi
ahol nem csak a ,,mieink'' , hanem más te1epü1ések fogunk Domaszéke látogatrri. Szívesen fogadom a
vendég csoportjai
részt vettek.
Szeged jelentkezéseket a kulturális műsorba! Legyen az fiatal
Táncegyüttes muzsikusai h(lzták
talpalávalót, vagy idősebb és úgy érzi, hogy akár csoportos
megá11ás nélkül roptrík aténcoÍagyerekek! Egy pici produkcióban vagy egyénileg szerepelne a készülő
pihenő erejéig azért megálltak, de csakis azért, hogy programban, bátran jelentkezzen a műve1ődósi házban.
elfogyasszák azt ahaÍszáz darab fánkot és a mellé járó Sajnos a levezett Scrabb1e-bajnokság időpondát a
ennél több nekünk? A bemutató órákat táncház követte,

is

a

A

Ele]mőd KIub
Mi történl oz életmód klubbon
Sorcs összeiöveüelÜnket

l

ionuórbon:

l -én tortottuk. Témónk

o gyógyitós testgyertyóvol, vendégÜnk volt
Seibli Erzsébet Domoszékról, és Cinó

gyógytornósznö. FózrÜnk oloszos rokoil tésztot.
legközelebb fubruór l4-én szerdón tqlólkozunk,

témónk lesz: éIetÜnk és o JoGA.

Az

életmód klub legutóbbi összejövetelén igen órdekes

témával foglalkoztunk:

A lélek gyógyítása

testgyertyával'

Előadónk a témában jfuaÍos domaszéki termószetgyógyász

Sejbli Erzsébet volt. Előadásából megtudtuk, hogy ezt az

ősi gyógymódot különféle heveny és idült gyulladások
győgyításáÍa, fájdalomcsil1apításra, a belső energiák
harmonizálására lehet alkalmazni' Használata egyszerű,

üdítőt, amit a napközis konyha szorgos szakács nénijei programok torlódása miatt kósóbbi időpontra kellett

bárki által otthon elvégezhető, és ezt a klubban többen is

sütöttek sziimuka. Ezúton köszönöm

kipróbálták. A klubtagok kaptak egy-egy gyertyát és rövid

meg nekik' hogy tennünk, nevezetesen március másodikán, uni egy
mindig segítenek rendezvényeink lebonyolításában és pénteki nap. Bárki jelentkezhet a művelődési házban, a

még a szombatjukat

is

íe1áldozták a gyerekek verseny délutiínöt órakor fog kezdődni. Azokat' akik
érdekében. Köszönöm
a szülőknek, hogy eljöttek, mítt előző években is részt vettek a bajnokságon külön
érdeklődtek' kérem önöket' ha mi megyünk más levélben is értesíteni fogjuk.
településeke táncházi ,,mu1atságba'' , tegyók majd
lehetővé, hogy a néptáncos gyermekek eljöhessenek.
Borbásné Márki Márta

írásos összefoglalóÍ az alkalmazás lehetőségeiről. A
lélekgyógyászat többeket megérintett, így jó néhányan
vásároltak

E

u

a1ánloÍL témához kapcsolódó

könyvekből.

közben a konyhában Cinó útmutatása alapjrín finom

olaszos rakott tésztát kószítettünk' amelynek a mártása
sertéshús,paradicsompüré' zel1er, sárgarépa, vöröshagyma,

fokhagymás és egyéb íűszerek felhaszniílásával készült

A Íalugazdusz laÍékoz]uioja

,,sugo".

Megbeszóltük a következő havi programot, amely szintén

rendhagyó lesz, de

jól

illeszkedik

kapcsolatáról szóló mostani témakörhöz.
loq0dóóÍo-vúlt0zós:

2001. január

l] - tőlhatátrozatlan ideig

(de ideiglenesen)

a

test és lélek

Vendégünk 1esz

l'lövényvédős,,ZÖ[D(0NWt5El(" tovúbbképzése:

Szűcs Julianna a mórahalmi közösségi házból, aki

Mindazon ,,zö1dkönyvesek''

mórahalmi jógacsopor1 vezetője. Beszélgetni fogunk enól

részére, akiknek \ejálrt az

a

a fogadóóráim az a1ábbiak szerint módosulnak:

igazoivr{nyuk érvényessége,továbbképzési lehetősóget

az ősi keleti gyógymódró1. Alkalmunk lesz a gyakorlatokat

Röszkén (TELEHÁZ-ban)
Hótfő-Kedd 7*12-ig

szewezünk közösen a Csm-i Növényegészségügyi_ és
Talajvéde1mi Állomással. A továbbképzés egész napos
elfoglaltságot jelent! Az előadásokon lehetőség nyílik

kipróbá1ni akiknek kedvük lesz hozzá kérjük megfelelő

Szegeden (Csm-i

:

FM Hivatalban, Szeged, Deák F.

u'

az (lj növényegészségügyi törvény' új növényvódelmi
eljárások ismeretének elsajátításríra, de nem keil vizsgát
tenni. Továbbképzés helye: Röszke' Petőfi Sándor

sportos ÍuháZatban jöjjenek. Utána gyógyteát.
vitaminsalátát

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

17. II.em.) csak sürgős esetben: Szerda 7.3G-15.30-ig'
A későbbi időkben visszaál1 a szokásos rend' aválÍozás Művelődési Ház. Időpont: 2001. Február 23' (péntek)

időpontját meghirdetem

hátrányos, ha

a termelő miír rendelkezik

o1yan felvásrír1ási jegyekkel melyeken a dátum január

több lehet, de várhatóan a 2000 Ft-ot nem haladja meg,

mivel Szentmihályról is több résztvevőt várok.
Ezekre az * Zöldkönyvet
1

és az érvényesítésidátum közé esik'
időszakoka eső bevételek az adózás szempontjábó1

adókulcsa nem azonos az őstermelői adókulcsokkal! Jelentkezni a fúlgazdászníl, lehet kiziíró1ag a fenti
Kérem termelőket, hogy
munkatorlódások
fogadóórilk alatt személyesen vagy telefonon: 621573elkerülése végett idóben jelentkezzenek az érvényesítés 870 és 06-301232-T951

a

végett a fentiek szerint megváltozott fogadóóriíkon!

A

Cs íszar

Autosiskola
vezetői tanfolyamot indít a
Röszkei Művelődési Házban

ls

* Személyi igazolvrínyt

nem minősülnek őstermelői bevételnek, hanem ,,egyéb * Jegyzetfüzetet és írószert
címen szerzett jövedeiemnek'' számít, melynek az

a

Dr. Sövényhr{zi llona
az Egészségv édő Egyesület elnöke

reggel 8_12-ig és dé1után 13-16 órátg.

!

0stermelői igozolvúnv érvénvesilés:
Hozni kell a következőket:
Egész évre szóló érvényesítés200l. március 20-ig * 1500 Ft-os illetékbélyeget
lehetséges. Március 20. után történő érvényesítés * 60 Ft készpénzt (megújítási díjra)
esetén az érvényessóg már csak az év hátralévő * további kb' 2000 Ft készpénzt(az előadók és
időszakára szól. Ebben az esetben az óstermelói terembérlet díjaira)'- me1y összeg létszámtól fiiggő,
kedvezmények az érvényesítéstmegelőző időszakra megosz1ó költség, azaz sok jelentkező esetén
nem vehetők igénybe. Ez abban az esetben lehet kevesebbre lesz szükség, kevés résztvevő esetén pedig

különösen

té1i

és diabéteszes süteményt fogyasztunk.

személygépkocsi

ng motorkerékpár

!g segédmotor

Nagy Ernő
falugazdász

2001. február 15-én 77 órakor.

Részletfizetés!
Tel;621444-910
munkanapokon 8- 16- óráig
Viárom jelentkezésüket

!

Csíszár Ferenc iskolavezető.
Íebruár

$zurnyulos

l

f----'------" ---'--------'--'-u--"-

s pénz kiiríi!

iTISZTELT TERlllELOl(!

különbeknek, hátat íordít és bálványokat keres. Ezzel

Egyszer Te is

Az E'urópai Unióhoz való csatlakozás megköveteli a
humín erőforrások folyamatos gyarapítását. A
mezógazdasági tevékenységek végzéséheza szakmai

megint azok malmára hajqa a vizet' melt a bálványokat,
sztárok is a pénzemberek szolgálatában állnak. Mfu az új

Egyszer

esztenclő első napjaiban elveszítettünk két Imrét is. két

te is elmégy,
a végtelen

bizonyítvány nélkülözhetetlenné vá1ik. Azok a termelók,

közismert személyiséget. Egy onzág gyászolta Zámbó

Jimmyt

elrasad.

s

akik a mezógazdasági tevékenységetmár hosszú ideje

ezrek kísértéka temetőbe negy'venharmadik

végzik, ótiási tudás birtokosai, ugyanakkor

nem

I'riioies

a kiráiyt. NIert az egyszerű em'berehek
bálváni' keil" már-már isteni lénykéntábrándosan

rnindannyian rendelkeznek mezőgazdasági ismereteket

be1őled

körülrajongott testi, leiki és szelleni erőt sugárczó személy,

szeretnénk orvosolni oly nródon, hogy megszervezzük

születésnapján

rosszat tetté1,

igazoió bizonyítvánnyai.
MORAHALM0N

énekhanggal vagy bárnrilyen rendkívül:inek vélt einberi

Egy magát jelentősen fontosnak tartó férfiúminapi
kijelentését hailgatva eszembe .jutott' hogy az átkosban
(mivel kellett és illett)' vörös nyakkendős úttöIőként épp a

Sas őrs vezetóje .roltam. Igaz, később

mókussá

tulajdonsággal' produkcióval elvarázso1ja óket. hogy

ttir1éne]em és hogy miként és meddig emlékezik ránk az

kedvelők mígusa volt. Négy oktávnyi terjedelmű hanglával

okos és oktalan

Aranykalászos

csillagot

a

:

8alda

0KJ 'záma: 2l ó20l 0l
oKJ száma: 32 6201
Mezógazdasági vállalkozó oKJ száma: 32 6201
EZütLkulá5lo)

semmiért, hanem bízik. hisz önmagában és önvalójából
családja. batátai és szeretiei szenlében. Jimmy a varázslatot

-

Ten'e4gjt q4úbipgsl!$ek

száz kilométereket, nem lesz cingyiikos senkiért ós

kicsiny, szeretett hazánkban történik, majd ezalán Iesz
utókor, azt nem mi, ma élők, hanem

szeretnénlt megteremteni'

talaján áll. nem báiványokban hisz. nem zuándokoi értük

meít erőt. Ha pedig példaképet keres, megtalálja

A

elvégzéséhezaz anyagi lonást pályázatok segítségével

boldogok és elégedettek lehessenek. Ám aki a realitások

szelídiiltünk, de ez már történelem, és értékéttekintve
teljesen jelentéktelen. Ami pedig a millenniumot ünneplő

e]lentmondást

a bizonyítvány megszerzéséhez
szükséges tanfolyamot és vizsgát.
tanfolyan

aki akár fizikai erővel' akár bátorsággal, szép testformával,

azmaruü

EzÍ az

01
02

gazda

i

megtestesítője.

Sikeres vizsga után a hallgatók áilamilag elismert
szakmai bizonyítványt kapnak, mely nélkülcizhetetlen
Iesz a pályázaLokhoz. valrmint rállalkozói igazolván1

,,Nézz le rám, óh Istenem" és ,,Ave Maria'' címíídalaival

kiváitásához. A múlt évben Mórahalmon 32 hallgató már

a

nőies gyengédség, érzékenység,vállára
a férfias keménysóg

oarló

cselekedeteink alapján _ majd az akkor'létezők döntik el.

oroszlánsörényével

Ám nem tudom miként tátja ezt a te"stes, magái sasnak
tltuláló dr. T. józsef honatya, aki _ mint mondotta _ nem

pedig híveit lnennyei magasságokba röpítette. Egyszerű

sikeres vizsgát tett' JelentkeZni lehet

vadászik legyekre, de eddigi parlamenti pályafutása alatt

kiál1ásával, mindenféle sztáros külsőségek mellózésével

.jelenlLez.ísi lapon. ragy személie:en az a|ábbi címen.
FeIvetel a jelcnLj'ezÚ'i lapok leadá'anai* sonendjében

olyan erkcilcsi és anyagi kárt okozott az országnak, hogy

nagyon sok ernber átélt vagy át nem élt romantikus

egy valamire való KFT mfu tég utcára röpítette r'olrra. Talán

érze]meit juttatta kifejezésre. A média pedig hasznot látva

csupán azéfi nem szegték szárnyát eddig, mert akkor iőttek

az entber, a család tragéciiájában a részvétszeinfedőjével

a koalíciónak, melynek már a szűletésekor érezni lehetett,

álcázva fölfokozta

hogy ténykedésealatt sem fog az ország megtollasodni *
egyeseket leszámítva'

csapkoriniuk

A

ketteseknek bizony keményen

kell továbbra is a szárnyaikkal. ha

akamrrk lejjebb süllyedni.

nem

Az okozott kárt pedig majd csak

elszenr'edjük mindannyian' n-rert mi nagyon szenvedős és
szenvedélyes nép vagyunk. Különben

is ez

a

módi. lgy volt

a

töItónteket

s

ebben

a

már-már

ízléstelen színjátékban elsikkadt a valóság, miszerint

a

is csupán egyszerű halandó. Hús-vér
ember, aki megszületett, éit és meghalt. Ez a sorsa
legnagyobb sZtáI

mindenkinek. aki e sáftekére születet: semmit nem hozott

e

Földre. rnég a teste is itt rakodott rá, ós nem is i'ihet eI innen

semmi szemmel ]áthatót és kézzel 1bghatót. Bámiben

rörtenik.

A

a

i nrieióbb jelentkeznek. Képzés tervezett kezdete:
;
]

a 9 i0.

osztályunkba, valamint

a

] szakképzó évfolyamrrnkba.

j További.tájékoztatá$ kaphatnak MakÍa Istvántól a Móia
j Ferenc Altalános Iskola és Szakiskolaában.
}

Cím: Mórahalorn, Táncsics u. 4-6. Tel.: 62/ 281-059,

i este.28l-050

történetébe' Hittel és kitarrással dolgozot'L életének szinte

Mert itt és most a pillmatnyi haszon és nem a maradandó

és magyaroké, akik körül nem nrindig s nem minden

utolsó percéig, de halílának hírérenem csaptak akkora

értékaz érték. Ebben a t'elszínes, csengó-bongó. hazug

teljesen oké. Így aztán nindig' rnindenéfi az átlagembernek

lármát azok, akik a pénzból éilrek, mint a popénekesnek'

csillogásban _ mint

Mert a kuitúra, bár örök,

az embel.

kell áidozator hoznia. Ésha bele is törőrtik,

hogy

kiszolgáltatatott az emberi értékeket tekintve semmive1 sem

nem menő anyagi befektetés,

gyorsan megtérülő ráibrdítással, mint akár

a

A miíve!6idési házban

feÍúiítást

Fekete-fehér és ezínes lílmek

vállalsk.

változattanul mÍíködík a

fotó"szc1gáltatás!
előhívása, nagyítása

minden méretben!
Szolgálta!árl iíÍali
9x13 fénykép:3Ü Fttdb

';&4,rg4
l's óra
teletonon

után.
Íebruűr

Negatív filmhívás: 300 Ft/db
Fényképezéshezfilmek

kaphatók!

Makra István

Eletéberr nem sok igazi festő, szobrász, színész'balett
táncos, operaénekes gazdagodott meg ebben az országban'

a

1egkisebb érték_ elvész az ember által

popzene.

Böszkén
ós kíirnyékrón

,

Várjuk továbbá nyolc osztál'vt végzett fiatalok

jelentkezését,

néIkül. Most a levesből a hús másoké. Nérnely külföldieké

kultúra

'

2{il1.

örökre

bevéste emlékét a nag1rar és nemzetközi

j

; szeptember

kaptak a jurraiá:LrkbóI ralamic:kéL brurtóban és ÁFA

munkáva] megdolgoztak érte. Néhány évvel ezelótt úgy

}

pá|1ázalbun azok vehetnek relul. akrk

tűnt, minden az oroszoké, de akkor látszóJag a kicsik is

Mert a pénz zönét nem azok teszik zsebre. akik becsüietes

]

me1lékeit I

temetik el. bármit tesznek rnelló. nem vihet semmit
magával, a testét is itt kell hagynia. A nlásik Imre a
Sinkovics volt. Sztár volt ő is, de másmilyen. A nemzet
színésze. Feledhetetlen filmbeli és színházi alakításaival

a múltban és így van mo-st is _ tanyán, falurr és városon.

i
i

Turucz József

Bés$
VÍzktrttúró Ktt.
váltalia;
vízn és tígyetÍikúttúrását

m'íg'
tervezéstöl a kulcsátadásig
3Oo

ezen

kívíil!

kiskútfrirást' kútiavítást'
szÍlfÍimoeá$t'
kompresszofozást stb.
Röszke, SzegtííÜ. 15.
Tel.: z?3l-5t 7| BÚrr,o l 9-291'?3ó
3

m

MeséI u könyvtur
Az

új farsang beköszöntött,

Vígan lakjuk

a Vízöntőt,

Dalra, tiíncra. maskariíra
Legyél készen hamarjába,
Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod rosszát,
Mulassunk hát húshagyóig,

Míg farsangunk ki nem űzik.

A

a YízkereszÍ vagy másképpen
terjedő időszak. A kezdete pontosan

farsang Magyarországon és Európában egyaránt

Háromkirályok napjátó1 hamvazószerdáig

meghatározott naptári nap, január 6., a vége azonban a nagyböjt első napjától függően

változik.

A

farsang kezdetét sok helyen

ostorpattogtatással

a legények zajkeltéssel,

kolompolással'

hozták a falu tudomására.

A farsanghirdetésre a katolikus falvakban a vízkereszti házszentelés után az esti
került sor. Zenés muzsikálás, táncos összejövetelek

A farsang

lehetőséget adott az egyébkéntelég szigorúan szabályozott közösségi

legkülönbözőbb

óriákban

jellemezték a Íarsang teljes idószakát.

szórakozási alkalmakra, nemcsak az ifjak használták ki

a

életben a

felszabadultabbá

vált légkörét, hanem a felnőttek is. Jó alkalom volt ez egymás meglátogatására,

pincézésre,

disznótorokra és lakodalmaka. A farsangi időszak látviínyos szokásai a farsang végéhez, a

három utolsó naphoz, farsangvasárnaphoz, farsanghétfőhöz és húshagyókeddhez
kapcsolódtak' A magyar farsangi hagyománykör

nagy területen elterjedt szokása a kántálás

adománygyűjtés. Több mint száz évve]. ezelőtt jegyezték fel,
farsangi időszak kezdő hatámapján, vízkeresztkor ah:ázró] házLa járó papot egy-egy

és az azzal öszekapcsolódó
hogy

a

,,disznó1ábba1''' tojással, a lányos házaknál a lríny által font cémával ajándékozták meg.

A

papot kísérő gyerekek ajándékra utaló kiáltásai a lányok farsangi fér.jhez menésévelálltak

kapcsolatban: Jó fonó'

jó fonó! Jókor felkelő! Hat lóval hintón vigyék fórjhez! Ha

az

ajándékkal nem voltak megelégedve, a kívánság az ellenkezőjére fordult: Rossz fonó, rossz

fonó! Délig alvól Hat kutvával, hai macskával, falazatlan taligán vigyék fétjhez! Bát az
adomány a hiízszentelésértjárt, de a ,,disznóláb'' már a farsangi hangulatot jelezte és sok
helyen nyomban kezdődott a muzsikálás, a dobolás ós a tánc.
Bizonyára nagyon sokan ismerik a farsanghoz kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat.
Szeretnék bemutatni öntiknek egy, a farsang utolsó napjához kapcsolódó népszokást,

Dóreiórós
A húshagyókeddhez kapcsolódó dőtejárás voltaképpen nagyszabású felvonulás. amelyben
maszkos alakok jelennek meg. A felvonulásra

különböző

a farsang kezdetén megteszik.

a

legények az előkészületeket már

A csoportban csak férfiak vehetnek részt. A szervező legény

a fontosabb szerepekre kiválaszda a legmegfelelóbb személyeket' Húshagyókedden reggel

a kocsmában gyülekeznek, és onnan indul útnak a rendszerint estig eltaÍtó dőrejárás'

Az

alakok _ vőlegény, mennyasszony' vófély. A dőrék másik csoportjába a mesterségeket
utánzó alakok tartoznak; mésziíros, bolondbotbély' meszelősök, batyusok. A fatsangi
menethez tar1ozik a bolondok szárrja, egy közönséges szállítóeszköz,

amelyet rendszerint

egy szamánal vontatnak.
Különleges

keiléke a maszkos csoportnak egy ,,magától mozgó'' kunyhó. A tákolmányt egy
legény viszi. Ebbe a csoportba taÍtoznak a csökhúzók. Ezek vénlánynak

benne rejtózködő
ciltözött

legények, akik fatuskót húznak maguk után, egy ördögnek

korbáccsal hajija őket maga előtt. Különös

medvék, medvetánccltatók. A dőrék házró1'házra-jámak'

A vőfély táncol

öltözött

maszkos alak

figyelmet érdemelnek az állatmaszkos alakok:

a háziasszonnyal és a házbéli lerínnfal.

a muzsikusok zeneszóval kísérik.

A lrázbéliek megkínálják

a dőréket

étellel' itallal, többnyite sonkával, füstölt hússal, kolbásszal és az elmaradhatatlan fánkkal,
valamint bonal és pálinkával. A csoport másik része az udvaron és azttÍcánszőrakoztaÍja a
nézőket.

A

botbély an'a törekszik, hogy elkapjon valakit és megborotválja' Népszerii

szórakoztató alak a szimki, aki a batyuját az incselkedő gyerekek közé dobja, s ha közülük
elkap egyet, feldobja a bolondok szánjára. Az egész napi dőrejárás után a résztvevők a falu

tágasabb terén, rendszerint a tentplom előtt gyűlnek össze, ahol szinte a falu egész
lakosságának jelenlétében a l'arsangot berekesztő eseményre kerül sor. A szalmakunyhót

meggyí4dák' a csököt húzó
átugrálnak a tűz felett, ene kényszerítiőket az
''lányok''
ördögmaszkos alak. Amikor a tűz elhamvad még nagyobb attrakció következik: a szimki
megölése. Tőnel és pisztollyal

',végeznek''

vele' A,,haloftat'' a kocsmába viszik, ahol életre

keltik: ráfújnak a szájáta,kezét,lÍlbát, fejét mozgadrík, felöltöztetik,
a szimki hirte]en felugrik és elszalad. A dőrejárás táncmulatsággal

a hátát ütögetik,

majd

fejeződik be.

Népi idő- és termósióslolok:

jó termést
,,Ha farsang nap1án az ég beborul, / A búza szeme szorul, / Ha derűs és hideg /
remélhetsz'''
,,Ha a varjú igen károg, bunda nélkül lesz nagy károd!''

,fia

a szarka száll magában, rossz idő lesz a határban.''

,,Februárban északi szél: tőle népünk termést remél. De ha nem fúj februárban, áprilisban

Íebruúr

v
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A házastársi lakáshasználatróI

A

házasság létrejöttével

a

együttlakással
jogosulttá
IaÍétra,ha

és az

házastárs akkor is

válik a közös

lakás haszná-

a lakás a másik

házastárs

különvagyona vagy önálló bérlete. Ez a
haszniílati jog nem szűnik meg önmagában azáltal, ha az életközösség meg'
szakad vagy a házasságoÍ a bíróság
felbonda. Mindaddig, amíg a felek nem

23-án. Ennek célja a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos határozat

bérlő mostoha gyermekét _ azonban nem
lehet 1akáshasználatra jogosultnak tekin_

meghozatala és új szerződéstervezet elfogadása vo1t. Te1epülésünkön az

eddigi szolgáltató a szerződést felmondta, mivel a szolgáltatás díjának

teni. A gyermeknek a házastársakkal csak
mint saját szüleivel van jogosultsága ana,

összegében a két fél hosszas egyeztető tárgya1ások után sem tudott
megegyezni.

hogy a közös lakásban az elhelyezését
biztosítsák. Ha nincs lakáshasználatra
jogosult kiskoní gyermek, a tulajdonjoggal nem rendelkező házastiírs akkor

Február 1-tó1 Röszkén a szilárd hulladék elszállítását a Szegedi

Kht fogja végezni. Az eddigi rend nem

Kömyezelgazdálkodási
válÍoznt, továbbra

is a

megszokott módon és helyeke tehetik

háztaÍtási hulladékot községünk lakói. A közök

sem jogosult a lakás megosztott használatfua, haalakást egyóbkónt meg lehetne

tudatni

rendezi a lakás használatát, ahÍnastfusaÍ
birtokvédelem illeti meg a tulajdonos vagy

őt a lakáshasználati log elienértékéneka

szolgáltatásokka1 á1lnak rendelkezésünke.

ráeső része'

önálló

nem tulajdonos házastárs, illetve
kiskoni gyermek a 1akást csak a saját,

február 1-től

a

bíróság nem

bérlő házastrírsával szemben is.

A házasság felbontásakor hogyan rendezi
a bíróság a lakáshasználatot, ha a
közösen

használt lakás a másik házastárs

vagy önálló bérlete? Fó
szabály szerint a házasság felbontása
esetén a lakáshasználati log azÍ a
házasti4rsat illeti meg, akinek a lakás
különvagyona vagy önálló bériete.
különvagyona

Kivételesen a bíróság a másik házastársat
is feljogosíthatja a lakás megosztott, sőt

kizárólagos használatára,

ha

a

lakáshasználatra jogosult gyermek nála
van elhelyezve.
kiskorú gyermek
lakáshasználati joga tehát megelőzi a
tulajdonos birtoklási, használati jogo-

A

sultságát.

A másik házastárs gyermekét

a kizárólagos tulajdonos, illetve önálló

az

engedheti

át

a

lakossággal, hogy

hatályos.

a

szemét elszá1lításán

kívül milyen

Az új rendelet

2001. év

*

20 perces kisfilm készítéséreközségünkről. A hatályos jogszabályok

együttélő családtagjai

másnak,

a

Polgiírmester űr tájékoztaÍta a képviselótet, hogy lehetőség nyíit egy kb.

szükségleteit meg nem haladó métékben
használhatja.
lakáshasználatot nem

A

figyelembevételéve1 támogatást kapott

a

javaslat.

Amár e\őzőlapszrímainkban említett és azóta is témakónt közszájon forgó

tulajdonos

hozzájátrulása nólkül nem adhatja bérbe,

fogyatékos otthon ügyében a megyei önkormányzat még nem hozott

albérletbe, és más módon sem hasznosíthaqa. A lakás használatára feljogosított
nem tulajdonos házastárs haszná]atának

döntést, hat település maradt a lehetséges helyszínek között,

beleértve.

a

arányában ktiteles hozzájárulni

Röszkét is

*

Több pályázat kidolgozására adott zöld utat a testület, ezzel is növelve az

lakás
fenntartási költségeihez, és használati díj

esélyét fonásaink

bővítésének.

fizetésére is kötelezhető.

*

Többek között

eleget
Dr. Arva Gabriella

-

a

íIancia testvéÍte1epülésünk meghívásának tehetünk majd

nyáron, amikor egy kulturális csoport részvételévelós

szereplésével szeretnénk bemutatni a Homokháti Kistérség és Röszke

település értókeit' Erre

ügyvéd

a programla beadolt

pítlyázatunk kedvező

elbírálást kapott, mindannyiunk legnagyobb örömére.

Legközelebb, ha valami halaszthatatlan közbe nem jön, áprilisban

Júdás helvére

félve várja.''

''Ha

fénylik gyertyaszentelő,

a

szűrődet vedd elő!"

,,Ha február hóban,
bundádat leteszed,

választottiík

Hazájálban

(más változal

szerint

keresztre feszítették).

Február

ismét előveszed.''

Z8.:

Hamvazószerda

l(otolikus eqyhózi Ünnepek:

Jeles napok februárban:

Február 2.: Gyertya

Február 11.: Betegek

szentelő

Boldogasszony. Szűz Mária

Világnapja.
1993 óta II. János Pál

a

Jézus sziiletése
utáni negyvenedik

pápa kezdeményezé-

a

hogy ,,Isten egész

sére ünneplik. Célja,
népe kellő figyelmet

főtemplomba, hogy
tisztulását égő gyer_

szenteljen a betegek-

tya mellett ülje meg.

nek, illetve elősegít-

A

zsidó

se a szenvedés meg-

szokás

szerint az anya a
születést követően

hót napig

éÍtését.''

Február 14.: Bálint

(Valentin)

volt

tisztátalan ha fiút, és

egymást.

Febrgár 22': A Bűncselekmények Aldozatainak

alatt senkivel sem társa-

Napja. 1990. febnsár 22-én

loghatott, templomba nem

mehetett.

csak

napja.

Szerelmesek köszöntik

iizennégy napig ha
lányt szült. Ez az idő

a

negyvenedik napon. Ekkor
áldoZatot kellett bemutatnia.
hogy megtisztuljon,

Február 22': Szent Péter apostol

a

tette kozzé u

Elr

ópai Tanács

bűncselekmények á|dozata-

inak chartáját. Azóta a kontinens
sziímos országában ez az áldozatok

székfoglalása

Februltr 24.: Szent Mátyás apostol. Mátyást

Abrahám Gyöngyi

Jézus hetven tanítványa közül az áruló Iskarióti

könyvtáros

Íebruúr

össze a helyi képviselő

sorolásával
ki.

megkövezték, majd lefejezték

húsvétkor bizonnyal

napon ment

a

és zsákutcák tekintetében

száIlitás és logisztikai részleg vezető elmondta: szórólapokon fogják

A

valamint

fog

ki

is a főút zöld sávjára kell kitenni a hu1ladékot. Varga László

továbbra

osztani. Ha a nem tulajdonos házastársnak el kell hagynia a lakást, megilleti

állapodnak meg' vagy

1. január

testiilet.

ü1

BMM
u!"

li

i
i

A SzmffioüDns
l,leveléri helyze[eJq ég ozoIr
!eneÍseges meg0ld0síl.
[z oz envém, oz o liéd - ovoqv o birtoklúsi vúqy
előreliirése (lopós)

PAGCTY

kisgyermek kie1égíthetet1en vágyait, kívánságait,
érzelmi elhanyagoltságát, a felnőtt figyelmének
fe1hívását, rosszkedvét' bánatát esetenként
,,1opással'' fejezi ki, mintegy megjutalmazva
magát. Könnyen elképzelhető az is, hogy

szoktatáshiány vagy a tulajdoni tisztázat1anság

hozza létre az eivételt. Szinte törvénys

Tamás öt éves, Dani négy. Dani egy reggel

tűzpiros Porsche autóval érkezett. Tamás
izgatottan ugrálta körül óvodástársát, és
igyekezett minél közelebb kerülni az autóhoz.
Mindenki játszhat vele _ jelentette ki Dani. Az
luÍó az építkezésnélvolt forgalomban, a nagy

fiúk szinte sorban álltak a,,1ehetőségért'' . Tamás
is kezébe vehette az áhított tárgyat. Forgatta,
nézegette, próbálgatta, mit lehet vele csinálni az

egyszerű tologatáson kívül.
egészen átmelegedett

A

piros járgány

a kisfiú kezótől.

közeledtével megbeszélték, hogy

Ebéd

dé1után

folytatódik az együttes játék, a Porsche addig
Dani zsákjában _ mint garázsban * pihent.
Felke1és után Dani első dolga az volt, hogy
kedvenc kocsiját magához vegye. Hiába nyúlt
azonban a zsákjíha, hiába borította ki az összes
holmit, és íordítottaki a zsákot, nem volt benne
az autó. _ Óvónéni, valaki e1lopta az autómat! _
rohant kiabálva a terembe.

-

Nem taiálom sehol,

pedig mindent kivettem! Óvónéni
elgondolkodott. Alvás alatt két gyermek
kéredzkedett ki. Egy kislány és Tamás. _
Előkerítem a kocsit' Dani, megígérem! Uzsonna

a

,,hazugsággal"

lr4il lehelÜnk?
* ne a gyereket ítéliük el' hanem a tettet;
* 1opás helyett használjuk az
,,elvétel'' , ,,eltevés''

,,,elcsenés'' kifejezéseket;
* ha a gyermek rákérdezésnélmellébeszé1, kerüli
a témát, ragaszkodjunk eredeti mondandónkhoz;
* igyekezzünk kideríteni, mi lehet az oka
tettónek;

*

beszé1jünk nyugodtan, türelmesen,

vegyük komolyan

a

problémát, de

dramatizáljuk a helyzetet;

x

adassuk vissza

tárgyat jogos

indult az öltöző

íe1éa játék izga|mától

kipirultam, majd váratlanul megtorpant

és

megfordult. Szája lefelé görbült' az arcán dac
_ Nem tudom ...... kezdte, de az
tükröZődött.
óvónéni közbeszólt:

_

közölte

öltözőbe,

Onnan hozd el, ahová tetted!

határozottan. Tamás kiment az
és amikor újból megjelent, kezében

taÍtotta Dani piros autóját.

*

ki a

magántu1ajdon

alapozzuk, alakítgassuk

íogalmát konkrét do1gok segítségével(a rajta
lévő ruha, az áItala hozott ktinyv, játék' mütyűr
aZ ő tulajdona, saját holmija, azt más nem veheíi

játszani lehet vele,
minden esetben vissza kell adni:

de

* javasoljuk, hogy legközelebbi ajándékozásnál

akkor beszélünk, ha valaki a másik (tulajdonos)
megkérdezése, tudta, belegyezése nélkü1 elveszi
annak magánholrniját, jogtalanul birtokolja azt,
azza1 megkárosítja az illetőt' Ahhoz, hogy ezt
kijelenthessük, feltétel, hogy a tettet elkövető
pontosan érÍelmezze a 1opás fogalmát, viiágosan
íelíogia annak tartalmi jegyeit. Tamás _ koránál
fogva _ erre képtelen. Az óvodás számára
érthetetlen a,,magántulajdon'' fogalma. Kü1önös
logikával gondolkodik: játszhattam vele, és most

e1teszem, mert tetszik,

ó

ós nekem nincs. A

szituációhoz kötődő szabályok betartására * a
gyerekek lássák-értsék, hogy általános elvárás,
ami szabá\yozza é1etüket. A hiba kritizálása, az
elutasítás kinyilvánítása azonban mindig meg
kell, történjen. Ez nem büntetés, hanem az
e1íogadott vise1kedés-cselekvés befolyásolására
való törekvés.

Felhosznoh és szÜlőknek is oiúnlofi irodolom:

Hegyi lldikó: Siker és kudatc a pedagógus
nunkájdban

Petlai Rezsőné: Az óvodóskor

viselkedés-

kultúrája
Rausburg Jenő: Félelem, harag, agresszió

példában említett óvónéni hatásosan oldotta
a kínos helyzetet, gyorsan kapcsoit,
ijsszerakta korábbi megfigye1ésekkel, Tamás
reakcióival, számbavette a lehetőségeket és
kockázatokat. Határozottan, érzelmei

hangsúlyozása né1kti1 beszélt. Szerencsére
sikerült. de a szerencsére nem építhetünk, mert
rosszul is végződhet. Ez esetben azért váI|alta az
óvónő a rizikót, mert jól ismerte a gyereket,
eddigi viselkedését, családi hátterét. További
fe1adata, hogy Tamással szemben az esetleges

1opással kapcsolatos esetek közül a
,,legfelnőttpróbálőbb" az, ahol a tettes kiléte

ideig-óráig rejtve marad.

A Magyar Értelmező Kéztszótár szerint lopásról

ilyenkor csinálni'' , és a gyermek érdekében
tegyünk meg mindent, A gyermekek zöme
,,egészségesen'' reagá1 a je1enségre, a felnőtt
do1ga az észszerűség határain belül, kivéte1
nélkül mindenkinél magyarázaÍoÍ adni a

meg

A

uulól Tomüs?

mehetünk el szótlanul a történtek mellett. Minden
esetben gondoljuk át, ,,mit tehetünk'' , ,,mit lehet

A

e1őítéletet megelőzze.
|(érdés: Elloplu-e oz

(Itt a Százholdas Pagonyban működik a játékok'
könyvek kölcsönadásának lehetősége. Haza lehet
vinni közös megegyezésse1. Feltételként kötelező
az épségre,működőképességre vigyázni, és a
megbeszélt időre visszahozni.)

tulajdonosának, kíséreljük meg a tettes ígéretét
venni, hasonló esetekben hozzánk jón segítségért;

i1yen tárgyat kérjenek szüleiktól!

Porsche autót' TamásI Tamás automatikusan

ne

az elvett

boksz, a bekerített pálya, az indítózászló

és

de

határozottan arról, miért nem lehet/szabad ilyet
csinálni;

*

aZ

Az óvodáskorra jellemző az erős kívánság, mint
domináns érzelem, mely vezeti a gyermeket
valami elvételére.Mindezek e1lenére nem

el), kérni, kölcstinözni,

minden, ami szükséges. A számozott kocsikat
sorba ál1ították, óvónéni körülnézett, mintha
hiányozna valami. * Légy szíves, hozd ide a piros

a

eredménytelen keresést. A lényeg: meglett
elveszett tárgy.

.

u1án óvónéni ]átékot kezdeményezett. Az
,,0vodai Forma 1'' alkalmából a teremben

talá1ható összes autót begyűjtötték' E1készü1t a

zer ű, ho gy

,,1opások'' szorosan együttjárnak

ffiIREI

Mit lehet i1yenkor csinálni? _ kórdezzük

meg,

nem látta-e va1aki az ,,ellopott dolgot'' ; mondjuk
el, milyen érze1mi veszteség egy szeretett tárgy
e1vesztése, vetítsük előre a következményt, nem

fog többet hozni semmit, ha nem kapja vissza;
említsük meg a bizalomvesztést, nem adja
kölcsön senkinek; soroljuk fel a szabadinem
szabad, ti1os cselekvéseket, amelyek a gyermekek

szokás-, szabályrendszerében élnek. Ha előkerül
az ,,elyeszett do1og'' , és nem derült ki a ,,tettes'' ,

akkor sem szabad tragikusan felfogni

Bálás

á
arusilas
I

II

.

.fr.-:r.'

lt

2

Felnőt't {b gyermgkuhák:,ig!
r:1r..
,.,,..,,,,.:

l

.

Rtiszker' Dózsa'tl]31,
(bent a hazban)

l'l

Nyitvxartáq;' ' ll:1
",'
, háffi, szerda,' s2ombat;
',,l',
9-13
Kedd, csütörtök, péntek:
13-15
''l

]

, rlrr

'

Tel. :06-3i,t / 257,,7 406,,,
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Hírek és gondolatok'' a plébániából
KERESZTELES:

elmondott imádság után ajándékkal' adománnyal jelent személyenként, de most is azt kórem, csak annyit
yiszonozzák ezt a családlátogatást, anit nagyszerű adjanak, amenrryit szívesen adnak, amiért nem kell utólag

Barna Enikóorso|ya

dolgokra fordíthat a plébános. Közös

Bama Attila és Djulai Edit kislánya

JEGYESEK:
Papdi Tibor Röszke

és

köszönhető.

28'

Berényi István 82 éves, Pipicz Etelka

t

2001. 1anurír

3.

Szécsi Irén 82 éves, Mármarosi Imre

f

2001. januáÍ 5.

id.

tartó hűséges segítségüket mo$

az adakoző szeretetnek A templom külsó rnegvilágításának tervei és a feljáró
híveim segítségétés bizalmát. lépcső kétoldalú megvilágítása miír nagyon foglalkoztatja
itteni

polgármester úmak is óhaja és mindnyájunknak kívánsága.

szolgálatuk. Nekem hálálkodnak érte. Nemsokára Híveink adomány át az jdénene Íbrdítjuk.Talán Húsvétra
megkezdődik a hivatalos egyházi hozzájárulásnak
vagylegkésőbbbúcsúra_amijúnius10-énlesz_elkészü1.
begyűjtése' Ezt a püspöki kar kéri a keresztény hívektől
Kérem ne feleitsék' hogy a millenniumi jubileumi év
templomok és plébániák fenntartására, a velük járó augusztus 20-6n ér véget! Addig még meg kell

a
a

felesége

kiadások és a munkatársak fizetésének lehetővé

férje

Eddig Börcsök

szorgalommal. Precíz és pontos munkáját

özvegye

megköszönöm

tételéIe.szerveződnie

a hazrínkért imádkozó rózsafüzér tlírsulatnak

és a fiatalok és felnőttek körében, és még tavasszal egy
ez úton is szavaló verseny is lesz a templomban gyermekek és idősek

Imréné lrénke tette ezt nagy igyekezettel

neki. De betegsége miatt nem lehet

már

részvételével,amire már készülni és jelentkezni is lehet.

_Az idei évtől Mészáros Katika volt szíves Szóló vagy kamaraénekkel is felléphetnek a lelkes
vállalni ezt a fáradságos munkát. Az Egyházközségi vállalkozók. Hangszeres bemutatkozásra is számítunk.
Képviselőtestület igazolvánnyal látta el őt, amit bárki Csak ötletes és örömteli készülődésnek, készséges
segítségtinkre.

Vőneki Imre 73 éves, Palócz Jolán

ff2001.január18.
A

Köszönöm

életükben élménnyé,felejthetetlen emlékkéválik az

Hódi Franciska 52 éves, Fehér István
2000. december

EzÍuévek óta

is há1ás szívvel köszönöm.

fiiT"'.:''iáTlx'LlTT*::ff':'j'lJ;il1if:'iiil ffiff";:tr;'l''TÍ;l ii;;]*?i:;f;:xl'T,J.'uol':

HALSTTAINK:
t

bánkódni.

minden szépsége ennek

Zenta
eljegyezték egymást'
Károlyi Karolina

alkotások
plébánia

születhetnek belőle. Falunkban a templom és a

2000. december 24.

férie

kéthet tóle, amíg ismertté nem válik személye ebben

házszentelés szokása csodálatos lehe1óség ecy-

számára, hogy otthonukban ismerheti.
Személyessé válhat kapcsolat:\,.-

i']

szereplésvágynakéssegítségekkeltámogatottrendezésnek

p1p [J*\:lb.il-,:Í}Í;.},'*T''}'jffi.iii']ji[ilH: i:!iiÍffi:|}',:taJ'i&fi'JJff.ffTfi:,|iÜiÍ;

meg-hívert' Az

barátsággá

a

js

egyházközségi hozzájárulás összege

az idén is

Uégvuri ulózöngék

amikor könyvekkel szereztünk örömöt

látogatásunlcól,

az érzé$,amely bennem most tudatosult, és bizonyosan lesz

végváriaknak' Gondolataimhoz visszakanyarodva: éjszaka,

oiyan, aki ezután fogja átélni. Rájöttem ugyanis, hajlamos

a

vagyok

polgármesterünk

és
nyugodtam aludtak ajó meleg autóban _ a

a

X

elmondhatom, volt szerencsém néhány külftlldi úton részt

Kartal József
plébános

Amint onök ís tudják, egyik testvértelepülésünk Végvrír Először, ami sokaknak egyáltalán nem számít, hogy ide
(Tormac) Temesvrírlól nem is olyan messze, Romániában
születhettünk magyarnak, Magyarország hatátain belül
található. Az előző havi Suttogó már hírt adott a élhetünk. Én azt gondolom, szerencsések a gyermekeim,

Gondolom van, aki hozzám hasonlóan megtapasztalta már

a értékeimet semmibe venni, szűkebb
környezetem, 1akóhelyem eredményeit, fej1ődését
felé közeledve
bagatellizálni. Lassan az tjtödik

napjrínát.

rendelkező
Ftot

keresőképes és elviselhető nyugdíjjal
fejlódhet' Röszkén Szinte egyedülálló' hogy a családórr
híveinktől évi 1'000,- (Egyezer Ft). Ez havonta 84

a

hazafelé vezető úton _ miközben feleségem

akik magyar óvodába jrírhattak, anyanyelvükön tanulhattak

_

egyrtnek már munkahelye van,

a másik

főiskolán

képezheti magát. Ujból szerelem ezt az agyonnyúzott Petőli

utcát úgy, ahogy van, örÍilök, amikor fölkapcsolom

a

havas esőben Nagylaknál jöttem rá, hogy nincs velem az

villanykapcsolót, és ég a villany, amikor meggyújtom

a

irigységgel vegyes érzés, mint máskor Hazaérkezésünk

gázt, főzni, fürödni tudunk, és ha akarom, minden

után Röszkén szedtem rendbe gondolataimat,

helyiségben egyformán meleg van' Élvezettel nyomkodom

és szeretném

venni. Ezek többségükben nyugat felé vezettek. ezeket megosztani Ónökkel. A korábban említett értékekről a televíziő távirónyítóját' mert a kábeltv révén 25 csatomán
Hegyeshalom elhagyása után fogott el egy akkot még annyit: mostmár megint tudom értékelnisaját és úszkálhatok. Elviszik a héten összegyűlt szemetet, a
megmagyarázhatatlan, itigységgel jócskán piírosuló érzés. Lömyezelem eredménieir. Föl)orolom Önökrlek. szerintem
szennyvízcsatorna bekötésével megszűnt a ktizelmúlt
Ettől az érzéstől hetekkel hazaérkezésem után sem mit is ,,irigyelhetnek'' tőlünk a
legnagyobb problómája. A vezetékes telefon és a mobil már
szabadultam. Kint tartózkodásom alatt sok szép és jó
végváriak.
a jólét netovábbja, járhatunk a jól fölszetelt Teleházba,
követendő példát tapasztaltam.

Nagylaknál hagytam
országot.

el

az

A

kÖzelmúltban

könyvtárba, művelődési házba, vásárolhatunk helyben'

Mindezek mellett ha úgy akarjuk' ftjlülünk * a szerintünk
igen hiányosan és ritkán közlekedő _ buszok egyikére, és
megtehetjük Szegeden, amit Röszkén esetleg nem.
Sorolhatnám még azokat

a

jó dolgokat, amiket itt élve már

észre sem veszünk, olyan természetesséváltak

a

az

életünkben. ' Természqtesen
szolgáltatásokat és a
,,kényelmeti'drniben élhetünk, sajnos meg is kell fizetni,

aminek bizony senki nem örül. Megfogadtam' ha újból
elhatalmasodni érzem az elégedetlenség,,betegségét'',

és tudom,

fölkeresem végváti barátaimat,

''kigyógyulok''

rögvest

belőle egy időre. Tanácsolom

mindazoknak, akik úgy érzik' hogy ez

a

ezt

,,betegség'' kerítette

óket hatalmába. Egy napra elég lesz elmenrriük, és meg
fognak,,gyógyu1ni''.

Minden tiszteletem és nagyrabecsü-

lésem a végvári embereké, akik nélkülözik mindazon
javakat, szolgáltatásokat és kényelmet, ami nekünk
természetes.

Az ottaniak minden viszontagság

élik az életüket és megpróbálnak

ellenére

az anyaország hatiírain

kívül is magyarnak maradni. Köszönöm a szíves
figyelmüket, és gyógyulást kívánok mindazoknak,
akik hozzám hasonlóan éreznek.

Horváth Béla

Íebruúr
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SPORT
LabdarÚgús

Sallai Gábor. Ezen kívül a gólkirály cím is Röszkére
került, igaz itt holtverseny alakult ki Dunai Gábor,

Január első hétvégéjón,ó-án rendeztük meg immár
ötödik a1kalommal a 1986-87-es születésű fiúknak a
Törp-kupát' Ismét 5 csapat Versengett helyezésekért,
pontosan: Röszke, Tisza Volan'87, HFC' Bordány és a
Szentmihály. A helyezési sonend is ez volt, csapatunk a
tavalyi második helyezés, és a'99-es első helyezós után
ismét az első helyen végzett. A mieink a HFC { 1:0 -ra, a

Sövényházi Gábor, egy vásárhelyi és egy mihályteleki fiú
között. A torna legjobb játékosának Papdi Csabát

Bordányt 3:1-re, Szentmihályt 4:I-re verték, míg a Tisza
Volán ellen 0:0-s eredmény született. Csapatunk minden
játékosa jó teljesítménytnyújtott, igazi jó mérkőzéseket
láthattak a nézők. A győztes csapat tagjai voltak:

Horváth Géza, oláh Mihály' Kemenes Zoltán, dr. Tóth

szerveztünk.

a

vereséggel zártak a fiúk. Az e1ső hely mellé itt is jutott
különdíj, Kemenes Zoltán|ett a toma legjobb játékosa.

Idén is megrendezzik a hagyományos tóli pénzdíjas
teremkupát, a Il' Zebra Market Kupát' Ez február e1ső
vásárhelyiek segítsógével hétvégéjénkerül megrendezésre, 2-án pénteken 19+ő1,
hétvégéreis jutott

választották a szakvezetők. Következő

egy focitorna, amit

volt tétje, s ekkor már el is fáradt csapatunk, és 5:2-es

old Boys Röszke kupa

vo1t a neve, ami miír

majd szombaton és vasárnap reggel 8 órától folytatódnak

az idősebb korosztálynak szólt. A kicsik példáját követve

a küzdelmek. Csapataink megkezdték a felkészülést a

itt is a Röszke csapata végzett az élen. Az AradtZoltán,

tavaszi bajnokságra, úgy tűnik, sikerült tovább erősíteni
első csapatunkat. Nevekkel azonban majd csak akkor

Vecsernyés Tamás, Papdi Szabolcs, Dunai Gábor, Papdi

János, Vér Zoltán, Papdi László összeállítású csapat
elóször a Deszket verte 4:0 _ra, majd a vásrírhelyi Sil Stát
csapatát nagy küzdelemben 4:3 arányban' A többi
mérkőzés eredményeiből úgy alakult' hogy az utolsó,

Csaba, Módra Tibor, Sövényházi Gábor, Jaksa Tamás,

Horgos e11eni mérkőzésnek már a mieink részéről nem

2

Az itt kcivetkező rqtvényünk soraiban egy bölcs idézetet
Íqtettünk el, mely kapcsolódik az olvasáshoz, a könyvekhez.
Sikeres fejtegetést kívánunk'
Megfejtéseiket február 23-ig vórjuk a Telehózba.
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Határmenti teleház, hatátmenti lehetőségekke1. A helyes megíejtók egy-egy 500 Ft-os
vásárlási utalványt vehetnek át a TeleháZban. Múlt havi
rejtvényünk nyertesei: olríh Istvánné Rtjszke, III. kerület 3l5''
Tóth László Röszke' Hunyadi u. 26., Kovács Istvánné Röszke,
Marx Kiíroly u. 16. Gratulálunk a szerencsés megfejtőknek.
Vízszintes: 1. Bijlcs moniilÍs első része., I1'. Kisgyermek
kedvence., 12. Néma olasz!, 13. Bécsi íagylalt., 14. O1asz
vríros., 15. ... Borg, svéd úszó volt. 16. Spanyo1 folyó.' 17.

Egyenként középen!' 19. Lon,..., kambodzsai diktátor volt., 20.
Szolmizációs hang., 21. B öIcs monilús negyeilik része. 23. Ilyen
hadjárat is van.' 25. ..'. Simeoni, olasz magasugrónő., 26. Idegen
szent, röv., 27. '''. an der Thaya, osztriák város., 29. Azonos
mássalhangzók', 30. A végénjelzi!, 3 1. Halk zörej., 34. Városka
az A1pokban, békekötés helye., 3ó. BöIcs mondús harmadik
része.,39. Nem tart tovább fogva., 40. Teherautó métrka., 42.
Kezdő költő drámai költeménye.
Függő|eges: 1. Bijlcs monilós második része.,2. Szép virág.' 3.
Aranyserleg belseje., 4. Lido di ...., olas7 fürdóhely., 5. Ugyfél.'
6,Pl. aviz az ókori görögök szerint., 7. Ujzéland autójele.' 8. Az
első Jrancia sci-fi író' 9. Japán ős1akója., i0. Kocsonyás anyag',
18' U z', 22' Gallium vegyjele', 24. Eszak afrikai kikötőváros.,
26. Megengedett., 28' Becézett Zsigmond.' 30' Aírikai ország.,
32. Szicíliai vu1kán., 33. Ruhatartozók.' 35. Testrész., 37. A
Move utózenekara., 38. Japán autó hátsó része!,41. Hazafele!
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s

l1

tudok szolgálni, amikor lezárul az átigazolási időszak.
Nagy örömünke elkezdődött az űj öLtöző építéseis a
íutballpályrín, reméljük belátható időn belül használatba
is tudják venni sportolóink,

Papdi László
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