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EGYUTT A SZERETETBEN

Remél

jiik örömmel

A falakon körben őszinte, üszl,aszép
gyermek rajzok anyaságról,családról. A
ne,,ölér lölöll pedi8 tarLa lufiL. apro s', i
nes papírszívccskék,virágok egymásba
ölelkezve és magiínyosan csünglek alá.
Még a színpad háttérfüggönyén is ezek a
színes papírszívecskékés vir.4gok moso-

nyr:gláztík olva

sóink, hogy a testiileti ülések ezentű é1ő,
egyenes adasban keriilnek a helyi kábeltelevíZió köZremÍiködéséVel a község ér

dcklődő lakossága e1é. Komp1ex

lyog tak.

A lézőtéreliirrneplő

tájékoztatót kaphattunl a kijzreld., kőzLriztonság alakulásáról, a hatarörseg es a
polgarőrség l997 évi tevékenységéről.
Dr. szőke Péter szeged város rendőrkapitánya szerint a község közbiztonsá-

ga kielégítő' kivétel ez alól az ún. FEP
területe, ami rengeteg speciális feladatot
ró a rendőrségre és a körzeti megbízot
talra egy.aránt. A rendőrkapitány úr méltatta aZ onkormányzat segítő széqdékát,
5 azt, hogy az arryagi lehetőségek függ
vényében meximálisirn támogatta a ren-

ruhában egysze-

ni emberek' kicsik és nagyok, ányiík nagyanyák, gyermekek, unokák. Akinek
jutott mé8 hely, Széken ülve, akinek
nem' állva' tekintetét a színpad felé l'or
díwa' tiirelmesen várta, ho8y a röszkei
művelődési t.átban kez.dődjék az nyá.k
napi me8emlékezés.

Es elkezclőr1ött. Egyszenien, méltó
r'a88a]. semmi iirLnepi szónolJal. semmi
sallaag és kóltői pátosz, magasba szökkenő zseniális szellemiség. A ravaszkás,
csiszolt prolizmusoak nem rolt semmi
dőrség munkáját. EZt bizonyítja a nyoma. Apró bakik' egy- kót jelentékte'
szeptembertől működő rendőrőn létesí- len csetlés botlás.
tése és a polgárőrség ríllandó segítő mun
Amint e8yle simábban 8ördü1t a7
kája is'

A

testülel eZ alkalommal köszónte
meg Megyeri Zolán kőrzeIi me8bíZott

munkáját' aki nyugállományba vonult,
de polgárőrként továbbra is a körzeti
me8bíZottak munkáját se8íri. Helyét Németh Gábor főtörzsőrmester veszi át a

kóÍZeti megbíZott posztján.

(Íblytalás a következő oldalon)

RÖSZ<B KÓZsÉG

telé. Me8töltötte,

sZéüeszítette a 1eret éS

a szeretet é8 felé nyújtóZkodó 8ótikus

meghitt templomává emelte a nagytelem
sima mennyezetét. zengett, e8)re csak
/engell a zenebe komponalt s/epseg(s
Íohasz az Are Maria. A finale vegere
mikor aZ összes szereplő a tabló képben
clhelyezkedett' a na8y varáZslat Zuhatag-

Lent visszahulll az összes
Akkor egy pillanalra' vagy többle
is ta'elenlevcire.
lán megszűnt a tér és megszűnt az idő.
Elszállt a harag' gyűlölség, az irigység'
penzsoviÍság. kapzsisag. a

m

inden oapja-

inlat át meg átszövő milliárdnyi 8ond
és szenvedés, amit magunknak és olykor

másokníú okozunl.

(folytat4s az 5. oldalon7

egyetlen kedves kis jelenet1el fűszelezett
zenés, táncos előadás a nézőtér parkett
jén és a színpadon, - olykor mind a két
színen egyszerre, ' lassacskán mindenkit
megérintett a "nagy misztérium". Előbb
csak alig észrevehctően, a szereplők kö
Zött jelent meg. Azún alterjedt a kö./ön
ségre is. Miként a hajnali prLra, egyre

csak mele8edett, itt-ott áthatolt rajta a
fénysugiír,majd elkezdett árunlani tól

Ötr,xonvÁxyznre
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Részletes tiíjékoztatónk a 7. oldalon olvasható!

-

Alyák napja a 4. oldalon

Fotó: Ttrnrcz Józse

FALUSI ,SUTT
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Földhasznosítási úmogatás igény
lésérrek határideje 1998. július 28.
(kedd). Aki eZ idái8 beadja i8ényléSét
az igazolást julius 31 ig biztonsággal
megkapja. Július 28. utál nem fogadunk el ü4Íno8atási kérelmel

Hozzák magukkal:

személyi igazolván1'ukat
- adóazonosító jel (adókáIrya)
' adószrím (akinek vtut)
őstermelői igazolványát vagy vállalkozói igazolvarryát
TB -kaÍtyáját (TAJ-szám)
- bankszámlaszámát

A PÉNzSZÍNE (ÉSvIsszÁJA)
Vízjellel és fémszállal e|]'áÍotÍ az

a

száz dfuráros bankjegy' amelyért odaát,

(atinek van)

- statisztikai sz^ÍJj'ie|éÍ
- TB folyószámla számát
- földterüeteik adatait (HrsZ, AK, műv.ág' teriilet helye)
Földbérleti támogatásnál a fentieken túl:
- földbérletí szerződés
Géprásárlási támogatás €setén a fentieken túl:
- a lévre szóIő eledeti AFA-s számlát (BTo- számmal !)
- műbizonylatot
Továbbá mindhárom esetben igazolni kell az 1991 . évi árbevételüket is (adóbetét-lap! )
bevallas va8y őstermelői értékesítési

déli szomszédainkaál, aZ úton iílló valuta
beváltók húsz német markát is elkémek
Aki a valuta beviíltásnak ezt a módját
viílasztja, nem áÍt' ha figyelmesen meg
nézi a kópen látható száZast, mert ha kék
színű, akkor semmit nem éI, ugyads ki
vonták a forgalomból' A barna színű
sZáZ dinárost Válasszák, mert az van forgalombal. Amúgy minden azonos, cstú
a színe és értékemás.
T..I.

Nagy Ernő

Gazda.iepyző

ezenúl újságunk közérdekű telefonszá
mainíl állarrdóan meg található.

A kapcsolat a lakossagSal eddig is jo

volt, hiszen Sok éItékesinformációt és
bejelentést kapott a haúrőrség a lakóktól
a határon történő mozgásokkal kapcso

(a Hírek fotytal4sa)

latban.

GyélÍ\yi z'O|ÍÍn alezredes a határőrizeti

A határ
őnté8 feladata i8en összetett' na8y terü
munkáról adott tájékoztatót.

leteken kell, ho8y ellássák

a

h.aÍíLÍijÁZeÍeÍ.
Mur <ájuk a számok tükré

ben: 1997-ben közel 4000 fő került i8a

zoltatásra. Jellemző a befelé irányuló
határsértés' míg kifelé a gépjárművek
zóldhatiíron való kijuttat4sa. A médiáJ<

útján már értesülhettünk aIIól, ho8y
1998 április végéna sorállományú katonái leszereltek a határőrség kötelékéből.

Várjiál a községben vagy a kömyéken
lakók jelent]<e/esel hivatásos allomaLnyÚ
határvadasz ill. járőr munlakórök betöl

téséIe, hiszen a helyismeret sokat jelent-

het a halárőrizeti munkában'

s vé8iil a lakosságot érintő köZérdekű
kéréSek kerültek ismertetésle:
A Hatarörseg szal hatóság i ho zt ajant
lása sziikséges: a. hatÁrtől l0 km en be-

S végiil kértéka földnrlajdonosokat'
ho8y a foqtos tereptárgyak és hat{rjelek
épségéIőnzzék me8, hiszen ezek fontos
mérespontokat tartalmaznak, jelzik a ha
Láryonal irányát és helyét.

A

polgárőrség muntájaról Turó IStván adott ismefietől. A képvisclők na8y
ra órtélelliL a polgarörseg cge.iz cvi

munkáját, melyet a számok is bizonyítanak:

A röszkei polgárőrök l991'bel Z25'/
óIát töltöttek szolgálatbam, s 10802 km

ulaI tetteL me8 a (erületeL ellencir-

zésekor. S ne felejtsük el, hogy mindezt
teljesen önZetlenü1, mindenféle ellen

szolgáltatás nélkül szabadidejiikben

szikl

te

Hatékonyan segítik a körzeti megbí
Zottak munkáját a helyszínek biztosí

tásánál,

ide8en

személyek

megfigyelésében, s esctenként a határon
líili lőtéI létesítéséhez'kikötőhely és kialakUlt "du8'ók mc8s/|intelésében is.
fijÍdőhely kijelöléséhez' brínyaművelés' Folyamatosan ellenőrzik mezőgazdasági
javainkat, s ha szükséges, aloÍrnal lenhez, vízügyi és építésimurkálatokhoz.
A Határőnégnek előre be kell jelen- dőri beavatkozást kéIhelÍlek.
Munkájut elsodlepc' tamo8aluja a
teni: a határtól Számítotl 5 km en belüIi
Lözscgi önJ<orman1u at. dc mugaltszemcvadászatot és éleslóvészetet a tervezet

fel. Felhívjú olvasóink figyelmét, hogy
a polgárőrség ingyenes Zöld számon hív
ható ' l87l melyel lo\ábbra is a Lözér
dekű telefonszámokÍIál megjelentetiink.

Onkormányzaturrk 1991

évi zítszá-

madását GajdáÍné Szatrnári Mária okle-

veles kön1vvizsgáló ellenőrizte. Röszke
kőzség |997 évi kölLségvetését205.858
eFt bevétellel, 199.146 eFt kiadással,
25.602 eFÍ módosított pénzmaradv ány
nyal !'d'ÍLa' A kónn r izsgalo összcssége

ben az önkormányzat gazdálkodását
jónal minőSítette, s azt hitelesítő Zifuadékl<al lárta eI.

A

testtilet rendeletet alkotott a gyer

mekeket me8illető e8yes euátásokról,
mely a rendszeres gyermekvédelmi ú

m08atást, rendkívüli 8yermekvédelmi
tamogaúst és annak természetbeni folmáit hivatott szabályozni.

Egyebek:
H Örömmel nyugtáztuk, hogy megállapodás köttetett Szeged városával a
céllal, ho8y a Röszkén összegyűjtön
sZemét ne maladjon a köZségben, ha

nem a szegedi szeméttelepen kerüliön szúszerű kezelésre.

E Testületünk 50.000 Ft ot szavazott
meg támogatásként a mozgáskor1átoZottak e8yesiiletének.

u Lehetősó8ként fo8almazódott me8
időpont előtt legalább 5 nappal, a légi- lyek is segítíka polgárőröke| Maronka
jáművel vé8zett növényvédelemi murr
zsoL (zebra market), Laczi zolÍín
testvérközségi kapcsolatok kitúakítá
kát, megkezdése eIőÍÍ legalább 24 rállalkozó, Papp Róbert (Premier)
sa Romániai és Jugoszláviai magyar
S végü ezúton szeretnék a polgarőrök
órával. AJrol a bejelentéseket me8 lehet
ajkú területeken'
mindazoknak megköszörrni támogaL{su'
ter,n|: 62 314 982, ahol a halárőnég rálBobásné MáÍki Mfuta
lando ügyelete jelent]<e./ik. tz a szám kat, akik adójÜ} 1?o át lekik ajállotlal

VÉ9vÁR, I(ASTÉLY vagy
MUZEUM épíilRöszkén?

zánk??? oseink is tltt éltek' mi is ott z!ka-

runk élni, mert aZ a mi hazánk." Hál

A Holt Tisza tajan haÍangoluml l mi
nap és a Sziíntó kovács utcában jöttem
lr:rzir] eli' lsmercÚen. de me8is ismcrd5
arcokra lettem ligyclmes, akik egy kü
lörrleges ház falát ncszelték. A férJiak
pallódeszkán járká tak föl s alá, téglát,
nlaltert cipeltek...bastyát építettek.Me8
álltam és bámészkodni kezdtem' Egye-

sel .áIn ismerlck, köSzóntek: ''Hát
tiszte]endő

ír erre

a

jár'!" és behívtakés uragyarázni kezd

"Nézzel körijl!''
tek. Már fudtam is, kikkel beszélgctek: a
vasárnapi mise csángó vendégei voltú.
"Messziről' MoIdoVából jöttünk""'A
Kárpátokon tűIól?" kérdeztem"'Hogy
kcriillck ide. ilyrn messzire?" Es megin
dult a beszéIgetés: "Nincs pénziirrk. Igaz,
Van. nerll is kevés...- Nézze!" Mindkéf

asszony erreseket, iitvcnezreseket vett
elő és számolúl<' mutogaták. "Számomra
ijesztő volt, hogy mennyit kell kifizetrri
ök (B) krn) ererl ! üts) ets) paÍ slrapJ Ci
pőért_ "Hideg van felénk. októbe.ben

már fázunk, nemegysler hó bolít már
nrirrdent, és ilyenkor is még melegerr kel
]ene öltözködnünk'
Gaboüát' krumpli1
rrrcg kukoricat lermeI .r Ic8több csan_
gó.'..Nagyon sok péIt7re van sziikség,
hogy venni fudjürü va]amit. Kínunlbaul
útra kelti.inl vonaton' Igy kerültiiok ide
mi is' De visszahúz a szíVijIlk, pedi8 itt
jobb. A lorradalom ott sem tette békésebbé aZ élctct. Köriilöt1iink román fal_
vak vannak...nem szeretnek minkcl Azt
rnondják menjiint haza!!! Hát hol a ha

így tblyt a beszélgetés' Este ncglepódve
láttam' ho8y bár hótkijznap volt, itt tér
deltek a tenplomban a szentmiséIr, lá
Iadtan, idegenben, de mégis otthonra
tirlálva.

Most lnaf fudlam. l|og) ( sÁNUoK
KAJ beszelgettcnr. Ok nem erdel;i ma

zdd

slebics Gábor

SIebics József és

gyarok, hancn messze; a Kárpátokon túl
Romániában' Bukoviltábal és Molr]ovában laknal. Itt telepedl,ek le ősi magya-

fia
Ko\aícs Nikoletta
Kovács Károly és
Trá jer Zsuzsalna leárrya
+Nórnet}r Ibolya

rok, akiket csángóknak hívtak' Már
Il.Endre idejében ott voltak ezek a ma
gyar telepek. Bánk bán korában, 1234
ben már írtak róluk' A sZeret fo]}'ó

rölgychcn

vastagh Péter Gusztáv
Vastash JóZsef és
Tandari Klara fia

ronla]ll)kllir] cldbb s,,crcztik

otL ha?'át' KeresztéIlyek voltak, önálló

ma8)ar pÜ5pöL\c8ÜL \oll' A/ cl5o Inl
8yaI bibliafordítást Mo1dovábarr írlák
1466 barr. Késóbb a Székclr.folrtről ki
vaIldoIolni Lcn\lc]cll 5,/ekel\eL Lö./ül i5
sokem telepedték lc BúoYiiábal. ]I'Jó
zsef császár it1ejóben l780 90 ki'Zött hét
FALVAT alapítottak ott. Moldovábarl
70'000 re lehet tcnni a csalgók számát.

Most is a lc8több kat()likus.
Idegen nép között őrlődrrek és lassan
felveszik a7' oIál.L ölÍözetet, szokást és
maid a nyelve| is. Az 1800'as évek vé
gén nrozgalom indult érrlekükben: ma
8yar kön}.Vckct és va]lásos irodalmakat
vittek nekik. Próbálták áttelepíteni őket a
magyar hazába. VoIt' mikor eZcI mun
káSt is hoztak ide. Erdélybe is tclcpítct
tck csán8ókat' Köszöntjük ijket' Isten
hozra íiket kö7énkKeLrtir]

Mentsük meg csángó testvéreinket
virágokkal díszített utánfutón a padokat hís7őnyegcklel terí1ve, csángó-magyar ősi éneke-

ag'é](.kal,

mes 8yönyöní

JEGYESEK:

ket da]olva jöttek a szent misére az aláblri fölirattal:

A rroldvái magyar csángók szívből köszöntjük RosZKE
szoryalmas katolikus hitközségét. Hissziik, hogy a JoISTEN
ktildött hozzátok, hogy végre 300 év utírr magytrrul mondhat
juk a mialyánkot!!

József

Bata Erika

Bata Jenő és

Márki Gizella leánya
Nagy Attila

Nagy Imrc és

Tóür Arura Matild lia

Kiss Anikó
Kiss László és

Rózsa JuliaLrrna leánya

KERESZTELÉs
Kálmán Kitti

Kálmiírr Tibor és
Varga Irén kislfuya
1998. tebr. 11.

HALOTTAK:

sa aúatt tette. Móg
az evangólikus fel
eségem is köDnycs

sZclnekkel táv o
zott. Ez annál in

kább

meghato tt
benniinket, meÍt 23 héttel ezelőtt rel-

keIestük

Pusztinyán - MoI
dovában Deák Je-

Vér Lajos 77 éves

Herédi Piroska lérjc
+

1998. mr4rcius 31.

Pakai József 82 éves

Horváth Ilona férje
+

1998. április 15.

Tombácz József ó4 éves

szekeres Julianna öZVe8ye
+ 1998. április 2l'

nő csángó papot,
aki csak szégycnt

hoz az egész egyházra. Az

csirl<

hagyján hogy sem

velii'ú' sem

színtiszta magyal hitközségében egy magyar szót nem ejt ki a
szájál, viszont 3 (hároml) autóvarl pöfékel és mé8 több barát
nőt taÍt a cölibáhls nellett. Hál'Isten[ek nem neki adtuk át azt
a jelentős alaplnan),Ulü arJomán;al" mcl;et a 8 l0 g1trmekcs
csalgtl irnyalnak szanntnk. ok ugyanis mindcn Sze8en) s(8ük
ellenére is Isten áldásrínarl \'eszík a terhességet' és nem úgy,
mint sok magyar arya az egyke mellett csak azt hajtogatja:

Hora szüljek még taibbet a mai idókben? ...U8ye a második
cs ha-rmadik g1erekre ncnt rulja. d( fel l urópat mar beuta/tal.
\agyon ajánlom a nrag;u an1aknak járjáI be a g1rrmekiiklel
előbb Székcl1.földet, CsáagóinJ<at ós a többi magyarlakta terü
leteinket. Ebből bizorryára több hasznuk IesZ mindannyijuk

En többször

hallottam Tóth Tihamér. Mécs László sőt Barr
A nagybátyám KoRoM PÁL püspiik-

ga Páter prédikációit is.

hclyettes volt Aradon a minoritáknál. Kopasz

A. röszkei

plébiínosédesanyr{m rokona volt, de aiogyan a mi draga Kartal
Jőz'sef atyálk beszélt, olyan szép szen1beszédet csak Mind
S7enty hclce8prímásunktól hallottam. Hiszem' hogy minden
gondolatát, minden szayát az Úristen, a sZentlélek írigalmazá

I

998.

nak! - Mert Magyarnak lenni tudod mit jelent? - Bút,
örömet' Í'ájót édeset. En hiszcm, hogy a mi áldott plébános
urun}lal kaLröltve sokat se8íthetiinl< a csángóinkon! En szívesen adnék úár 10 20 családnak is ingyen lakiást és dolgozzanak a röszkeieknól. hiszen mindenütt szükség varr rájuk.
Segísük őkct itt letelepcdni éS mint ahogya kívanják, hát
csa.k menjenck [óle[ vissza a szülőföldjükre. Ezíltal még szo_
rosabb lenrre a hazas7eretetiik is a ma8yalr e8yüvé tartozásük
tudata.
Dr. Dr. Kulin Bán Jóska bácsi

FALUSI

Mire a lap megjelenik, máÍ leköszönt a hónap elsó kót jelcntőS ünnepc: a majális és az arryák napja, mirrek utála igen
közel keriiliink a baüla8ások ós aZ érettsé8ivizsgák idejéhez'
Mégi5 \'isszatekintésre hívom olvasóimal. hogy Í'elidéZzük
a nytrrélő legszebb pillalatait. Ebben aZ esztendőben, imnár
hagyonrányosna_k mondható a röszkei sportpiílyán szervezett
prógram a hónap első napjának tiszteletére. Az érrlcklődés évről óvre egyre nagyobb. A reggeli órákbarr a polgárőnóg autójarrak hargszoro.iabol vidam /enc chrcs/tsett( a ldlul ke( lelLcs
grrrctti>. B<rrdc Arrnamaria r' l-or-ltlr L-uci közrc'
működésével, miközben a nap helyszínénlo1ytak
a', elcilr-sl
iiltlrk MaI
Mar a dólelő1t
dclclótt folyamárr
folramall a mű
mti
az
előkószíiletek.
vdődési ház dolgozóinak
dolpo7óinak és Fodor
For1or Lacibácsirrzü
velódési
(sZekeIes Imink helyett)
gyeÍek segédkezett'
tt) sok gyeÍe.
nepérkczik. InaÍ
már allJaurilK
álliirnirt
rnegérkczik,
rnár
álljtrntrt a
hogy mlle
ho8y
mire a sokasag
sokaság me8erKczll(l
biifé asztalok, teret betöltve Zcngjenek a hturgfiüt& (Babarczi
máiusl'a.
Atrila. Nagy
Attila,
Nasv Tibor és seeítőik
segítőik jóvo1tából)
ióvoltából) ós viríson a május1'a.
F.z rrÍóhbit
tőbbsé!' már meg
mep se csoclálhatta.
csodálhatta' hiszen azt ir
il "lu
Ez
utóbbit a többség
l'ira éhes" gycrekseIeg igen gyorsan lcbo[totla'
T íz őrátől Hódi Jiínosníl.'elen&czhett[ink "lőgytúorlatra"
és tehettiik próbára a btjÍében árult cé|zó vizet. A lérliaknál
ZőId| ]ózsef, Csikós János és id. Szórád ltán büszkélkedhelcll ió ((l/okepe}scgc\ el. mlg a rröL közül Hom;alnc or'liL
lloná. Borbilsni Varli Mana es 5örrn;hazi llotla lcIl d lc8eret1mónyesebb. A párbajlövészel legjobb.;a szíÍltérlZőldi JőZsef Volt. A nap sorárr mé8 születtek díjazásra és ernlítésre
méltó eredményck. Igy Polyiát Gábor és Fehór Roland a kerék
páros ügyességi verscny két legjobbja lett. A majális kispálvás
futball mérkőZésein a kicsikrrél a "föIvég", míg az ifiknél és a
Í'elnőtteknél az " alvég" csapatai 8yőZedclmeskedtek'
Az ebéd sem mamdt cl' csak éppen sokkal többen "májultunk" és kolgath]k a gyomru*, min1 tavaly, elért szegény Fe
hér veszter hamar le kellett, hogy húZza a rolót. E:,| bi/.onv a/.Í

bizonyítja, ho8y szeretiük a főZtjét.
A prógram végeztével aZ Amazon disco kínált iclretőséget
a virgonckodni vágyóknak azon a gyónyöni új holdm éjsza
kán.

A hónap második és harmadik napja is mozgalmasan telt,
hiszcn n1tgdíjas klubUJü ta8jai PusZtaméI8esle 1átogattak el.
a
Vasámap édesamyáinlat és nagymeunáinkat köszöntöttijk
szent misét köVctő' művelődési ház béli rcndkíviil színvonalas
prorlukcióval' (A szegedi táÍIcosokat Ftilöp Imre szállította.)
Á rö>zLei 8)(rekek n!'vcml)cr oLa fejl(s./t}lelik mozgaskultura
julat az ALropolis ancsfudió rezrlojttrek. Kc
-r-}'.-__; I rEL
Attilare Marilanal k(/ei alall. A/ crcdmérry scm nrarad el, tudrriillik önfegyelemről'
összpontosí1ásról regéltek a mozdulatok atár a
Macskát c. rrrusical dallamára, akál-aZ angol-,

r'álaszLások nrájüsban' \'alamilrt aZ önkonrrányzatiak

I}unan.

szet vódelmi arkadiályveneny vetélkedő

Június í8.
Dr Bereczk Péter TermészetvédelmÍ
Klub kirándulása a Dunakanyarba
Júnis 8.
Sportnap, gyereknap
8-10 órakor játékos versengések,
tÁlc ház a sport csarnokbirn
l0-12 óIakor JátsZóbUsZ birtokba vétele az óvodábarr.

Június q1L

osz tálykirr{ndulások

Június 12.
Tané\záró' ballagás

az ősz fo_

tnncl jt'!'\(Líll löl'h Parl 5/ánara adnlnl otúont ü

kalnpán} cs(ndCl rrrrgL'l,izri napol ban.
Az előttürü álló lretek a politikai ólct szempontjából is ér
dekesek, de a közclgő tanév vége miatt is' Terveinkben több

gyermekcknck szóló rondezvóny slerepel, melyekól majd a
kósőbbiekben L:iiékoZtatunk.

LIoN

Fotílk: Turucz József

ajandtlok, cmclni krvanjak a
rcndczr enyek s/rn\ onalal. ielc//ck Csa

Iskolánk hagyományaihoz híven, idei
ta!évünket is színes programokkal fog
iuL zami. Szcremen]< ismeíelni a 52Üiök'kel is taleu Vegi rende7v cn) e inkel:

Június 4-5.
Madarak fák napja Pro8ram: lermc-

a

bécsi keringő vagy a pdka taktusaira lépkedtck' A Áró kép
r iragk,'rrogralia ja \cIn illirllhul ,l n)omtalanUl (mleLein]<hől'
A müsort pr.,zai (\ \(njr5 l,clclck fűsz<trzt,:L. mcl)ckcl Iale
ktsné Molnar Eva és Dékány Edit tanámók diiítjai adtal elő'
Vcgg),izodrünl arrol. lmi c51 an;ának a r ira8,'Lrra] is szebb
crzós. lrc,g1 g1<nrrclcinL lchctsegrsek. grönvörurl es. hog_v
riur lrr:turük tenrri úaras cs lrjlrszüeto szcperzel. hd a7l eg)
p(daSogus hajlarr'l' cszrc c5 k(r/l,c \ (nni.
A iiivó nemzcdókórt nri \'a3yulú felclljsek' A Válasltásaink
az ő sonuk meghatárrlzíli is' czért fontosak az tlruzággy(ílési

\(tsr1518.

l'anc Ballai ldzirrirl. a szcn ezólrel s/emc-

lycsen, vagy napköZben a 273-250
sZeretnénk köszönetct mondani a
Kónlye/en edclmi <s T<riiletfc j|csztesi
Minisztcriumnal. u Mcglci Onkc'rmiurl

zat-nal. Röszle KözscB' ötüorman) zala

nak. az lsLtllattal ('5 a/ o\odánal
anyag i ámogaásórt.

ü./

A község gyermek-

ej neveben LöszörriüL. az oroda önz<üett
seg itseget a jas'to'program l(lrcjöllehc/.
aZt, hogy kulturá]t kömyezetben játsZhatunl<.

Ez úton mcghív iuk a szülőket' nagY
is |unius 8 ál \hcÚónl l2 ,'ra
tol az or r-'rlába. ahol jelkepes összcgcrt

sziilöLet

(50Ft/fő) ők is "játszhatnak", lombola ós

büfé is rendelkezésiikre á1l' Tö1tsék
epviitt prcrmckeiLlrl ezt a delutanti
"'K"'._iiinl tovabbi tamor JlokaI. KeÍ
a',okal. alik bármi mó,1on ' an; ugi
'ük

tclefonszámon. Köszonjük!

es

Csabáné Ballai lda

Nyug díj as ok Pusztamérges en
Aprilis

levéllel a kczében topp.ult be a nyugdíjas

20-r4n

Llubba.Borbásnc Marki Marur. Mc8hí\ ót lti]dlek a pus/lamer

gcsi 'oszikek'cgy majus 2'il.alalko/orü. Mivel belejöttüú a
szomszédolasba' így a meghívast nem utasíthatfuk vissza. Lel
kesen készijlődtijr < a bemutatkozó műsorral, ajríndékkaú,buszt
rendeltiin}l, no me8 a vacsorát is! Május 2-án' szombaton má'

ürrnepi díszbe öltöZött

n)tgdíjas csapat váÍakozott aZ autó'

buszü. AZ út vidáman telt. A puszhmérgesi művelődósi ház
előtt parkolnrnl, ahol máI vártak a helyi nyugdíjasok és Magvari László polgármesterünk a feleségével. Meghívóink
rnildc8yike konyhája remekül sikertilt siiteményeivel, majd

üdítővel kínálta a négy teleptilésről jött vendé8ckct. A kellernes beszélgetésekután a na8yteremben fo8lalfunk helyet' Kö
Szöntők következtek: a művelődési ház igazgatónője Terike,
Fábiáruté Rózsika nyugdíjas klubvezető, majd a Röszkéről el
szaÍÍ\azo'tÍBórcsök Arrta] pol8ármesteI kedYes szavaival üd
VöZölte ottömös, Rúzsa, Röszke és Ullés nyu8díjasait. A
műsorbal mi harmadikként köve&ezÍjnk, ahol egy róvid be'
muta&ozó után röszkei dalokat énekelttink, majd anyák napi
mcgemlékezésünket Csilla8 mama vercét adtul eIő a helyi
nyugdíjasoknak ajándékrrnk kíséretében'és emlékeztiinl mi is

A2 iillésiek kedves dalaival zárult a műsor.
Átsétáltunl a SelIő Étterembc, ahol szépen terített asztal

YiáÍta a bejelentett vcndégeket.

AZ öttömösi nyugdíjasklub nótafája vidám dalokkal járta
körbe az asztalokat és da]ra fakasztotta a kőt'el 200 vendé8el
A jókedvű nótázasnak a finom vacsora: sült csirkecomb,
rántolt szelet' rizs, zöldségcs burgonya savanyúsá8gal vetett
véget.

A finom mérgesi rizlingtől "újra éledt" a nóta. Tálc is kez
dődött "Nemcsa& a húszóveseké a vilá8" címmel.
A tombolán, a mi nyugdí'|asaink is többen nyertek, köztük
sáp v ázát és kisrádiót is.
Sajnos a másnapi sűní programokra gondolva (anyák napja,
cbódfőzés, répacsomózás, stb.): hazaindultunk' A helybeliek
nótaszóval kísértekki a buszhoz' ElbúcsúZnrnk. Elindirlfunk.
Ú&ö'b"n elénekeltiik azokat a \ótÁkat' amire máI ott llem
jutott idő.
A sZoMszEDoLAsT folyratjuk' nótáinl számát szaporítani szeretnénk és igyeksziink ápolni .jóindularu emberi kapcsolatainkat!
Marki Antalné

aZ édesanyiánkÍa.

GONDOLAT(OK)

Együtt a szeretetben
(folytalás aZ első oldalról)

Gondolkodom, tehát nagyok. Igen, "hatalm!$ok" azok a hiper szuper diszkontok
és marketek, amelyek arcátlanul egyre másra egyik napról a másikra a földből ki

nőve, gondtalan arryagi bőséget és jóIétet hazudva pöffete8en elterpeszkednek mirr
denütt, ahol csak lehet, meg ott iS úol nem is lehetne.
Itt aZ újabbna is újabb, a legújabb csodas szolgátató cég a SPAR üzlethálózat.
Pultjaik roskadasi8 töltve SPAR tejföllel, SPAR felvágottal és mé8 ki fudja smi'
sminden stermésztetesen SPAR áron. Nem GABOR áron.
Es elpróbálják hitetni, hogy ez piszok jó és gazdaságos, ezért rendkíviil hasznos
is' Nekünk|
Robogur& is amint lehet, mert ezt a lehetősé8et nem lehet kiha8yni. Mc8élhetésiinliöZ éppen csak alig, vagy még addig se elég pénzecskénk e8y részéta SPAR
kassza kasszirozza. be. Jutalmd SPAR reklámszatyorba pakolhatjuk többszörösen
me8adóZtatott árú áruinl<at s a vásárlás örömétől elégerlett arccal fordulhatunk- ki
vételesen nem a vasút, hanem- a kijaÍat felé. s kint jó néháqy SPAR hoz hasolló
felirattal taliílkozhatrrnk még miközben hazafelé vettük aZ ir.ány| oBI' BAUMAXX'
METRO, DUNA PLAZA, Mc DONALD'S, BURGER KING, stb., stb. Es e7 mets
csú a kezdet.
szegeden a FraÍIcia hőgyón épiil már a világ talán legnagyobb TESCo árunáza'
aztÍn a Btrvét-tő mellett a Tisza Plaza, ami nem csupán bevásárló köZpont, halem
sz'ÍakozÍ^tő nagyüzem is lesz e8yben.
Atalakulrrrrk tehát aZ ezredfordu]ón teljesen. Megváltozik minden. Talán feledésbe merijlnek a belvárosi és falusi hangulatos kis üZletek. Baromi nagy "izékbe"
jármk majd' alrol a szereteten és ránkfigyelésen kívi.il mindent me8kaphanrrtl a

pénziinlért'
Hogy ez már téboly? oriilet? Dehogy| Ideológia, tilot'ó|ia

Volt már hasonló nem is ful régen. Nagyon szép ígéretekkel' Elmúlt. Ez az újabb
most nem abból az irrányból érkezett amerről a nap ké1-, ahorurét ősapáinl a Kárpátmedencébe jöÍek, hanem épp ellenlező irárryból, ahová nagyjaink menekiiltek S
ógi kísérőnk n1rrgov őra Íér'Ez pedig már eleve nem a természet rendje szerint való.
Szembe fordul vele.
Az egyszeni falusi ember, aki egész élctében verejtékes munkával dolgozott a
tűZő nap alatt a betevő falatért, nem hisz már az igérctekben. Ncm iil fől a sikerorientát tébolyodottság pónzsóvár, hamis illúzióját kergető, "csak itt és most min
denből a le8többet" lelket nyomorító álomvilágrának, hzmem a löldön jár. ott is
rnauad. Nem lehet meghülyíteni. Es csak várja' hogy az új irányból széles vigyorral
órkezett eszme talltn iiínyt vatoztat' Különben e8yszer neki is bealkon),ul.
Tlrnrcz Józsel'

Ott , akkor, abban a pillanatbar nem

oll lu./lünk pirospozsgas tfinderszep
csecsemő, hancúrozó gyerkőc, sem
szépségércbüszke liatal, és nem volt
\

e8yetlen hajlott hátu megroggyant ráncos óreg sem.

Ncm l'esziill közen]< semmi' ami a
masiktól küönbözővé tett Volna. l€8
belsőbb énünk, igazi valóú, emberi
mivoltunkba burkolóZott kortalan és
halhaiatlan belső lagyogásunk, a lelkijnk nyilatkozott meg. Olyan tisztán és
szeplőtlenül, ahogy mindegyik emberben. d l(gna8yobb 8onos7lc\ öben is je-

len vaÍr, s berute a mindenség éltetője
tLz. ólt.eÍ]el tisztá szeIetet. Mi egy villanásra átéltiik az egység é1ményét,
Mindenki egy volt. Egy mindenkivel és

a

Vógtelen mindenséggel. Leírhatatltm

erlc5 voll. Senli nem aLdrt
:csal

Lapni.

Minr1egyikiinl
adott, í8y kapott is
mindenki. A szemekben előbb a szere
tct gyómánt fénye villant fól, azÍÁa a
beleljesült lelki öröm körrnyeinek csil
lo8ása ra8yo8ott.

Ez az eg;szenisegeb<n is

pompáza

tos, nagyszeni előadás és aZ együrtlét
nek ez cscncles' örömittas mámoIa
f'elejthetetlen élményvolt.

liirk et'

lrgyen

ve-

az. érzésmindennapjaintbal,

mikónt az anyai szeretet'

Ttrnlcz 'Iózsef

FALUSI SUTT

A " Százholdas pagony'' hírei
Május, május virágdús....
viraghabos víg ná jus'' '

'

Érzelmi nevelés játékkal, mesével, verssel.
Reggel van, a gyerekek egymás után érkeznek aZ óvodába.
Minden nap kíváncsiSággal, keleső-kutató tekintettel,
magabiáosan vagy sZorongvaj a ráismerés örömével vagy
lepleZetlen szomorúsággal keverednek el a reggeli
nyüzsgésben' Sokan búcsúzkodnak begyakorolt szertartással,
puszi az ajtóban, integetés aZ ablaknál... Mindenkin látszik'
hogy vigasztaló szóra, bátorító pillantásra vár. Mielótt báImibe
kezdene. felnöttközelbe szeletne iutni, fésZekből kiesett
kismadárként bemenekülni, felmelegedni az óvó-védó
anyahelyettes felnőtt biZtonságot, elfogadást sugárzó
képzeletbeli számyai alá'
Mi Íilnőttek Sokszor el is felejtkezünk affól, hogy kis
gyermekeinkrrek ezekkel az érzésekkelnap mint nap meg kell
ktizdeniük' Természetesnek vesSzük, hogy az otthon és aZ
óvoda világának határát átlépve azonnal Váltani tudnak'
bekapcSolódnak az éppen folyó játékba és elfoglalják magukat.
Pedig, ha jobban odafigyelünk, észrevesszük' hogy milyen
nagy szükségük van a kicsinyeknek az üdvöZlo' átvezető
gesztusokra és szavakra.
Hivatásukat értó és érZó óvónóink tudatosan töÍekszenek
arra. hogy az elfogadás szándékát és érzésétváltozatosan
fejezzék ki' Eszköaárukból minden nap elóveszik a biaató,
cirógató' hintáztató, ringató, arc_ és tenyérsimogató
mondókákat, a felnőttek j átékait ölbeli gyerekekkel. Ezeknek
még aZ Ölhétévesek is örülnek' A mozdulatok' a szÓveg, a

beszéddallam és ritmus, a zeneiség, ajáték' a kapcsolat
önerőSítő érzelmeket Sugall. Nem sajnáljuk az idót, és ószinte
kedvvel csináljuk ezeket az időcsiszolta játékokat, hogy a nap
nyugodtabban induljon és gazdagabb tartalmú legyen. Ílyen
alapvető élethelyzeteket teremtve éIZelmeket váltunk ki,
5Zorongást oldunk, érdeklcidést keltünk fel aZ akkor és ott
folyó tevékenységek ilánt.
Az érzelmi nevelést SZolgálja a délelótti, délutánijátékba
beleszótt dal éS vers is' Az óvodás gyermek kitiintetett
játszótársa a felnótt, aki a j átSZócsoportokat összekötó,
összefogó szereplóje ennek a játéknak' Beszédével össZeköti a
játék SZétcsúsZó szálait, ösztönzi a képzeletet, fokozza az
örÓmérzést' Folyamatosságot, lendületet, humor1 visz a
játékba, vagy jelenlétével CsAK biáonságot nyújt' Gyakran az
épp odailló mondókával, dallal' mesével teszi ezt, a beleéló,
megértó viselkedésmintákkal és a változatos
kifejezóeszkÓziikke I' lgy csökken óvónóink keZe alatt az
agreSszió' hiszen ezek legfóbb kiváltó oka a GYERMEKl EN
elbizonytalanodása és a jogtalanul elszenvedeü sérelem'
Óvodai életünkkeI Szeretném meggyőZni a sZülóket' hogy
videónézés helyett a szabad játékot IéSZesítsékelónyben, mert
az erőszak nézésemegnÓveli a személyes agressziót' Inkább
egy-egy szép vers és egy élószóban elmondott' jó mese legyen
a szórakozásuk. Ezekkel sokat tehetünk az érzelmek
elsivároSodáSa, ''fagyhalála" ellen. Az énekIó' dúdoIó,
versmondó felnőtt maga is felolvad' Örül, vágyakozik,

Szolong é5 megmen€kül, fél vagy
aggódik-megkönnyebbü],
boldog aszerint, hogy épp melyik jelenetét meséli egy igazi,
sZép tündérmesének' A felnőtt müVeltséget és kultúrát ad,
belső képeket cselél' együtt érez anélkiil, hogy érzelgőssé
válna' A gyermek is eliazul, jól érzi magtlt. Mi ezt, itt az
óvodában
naponta éljiik át. A játékban elhangzó vers és a mesemondás
körülményei a maguk kellemes hangulati elemeivel' az
együttes élményÍe'a valódi tanulásra teszi nyitottá a
gyermekeket' Tartalmukkal pedig az erkölcsi és esztétikai
érzehnek gazdagságában türösztjük meg a hallgatóságunkat óvodás gyermekeinket. A mese Segíti elrendezni a gyermek
önmagához, a rnásikhoz. a természeti-tárgyi környezetheZ és a
transziendenshez fűZódó viszonyát' Ápolja, szélesítiezeket az
utakat.

Az érzelmi nevelés nem szorítkozhat az ünnepnapokra' A
hétköznapok eseményeiben' a sokszor ismétlődó alkalmakban
ugyanúgy helye van.
Az ú.j óvodai nevelési alapprogramban - igy a helyi nevelési
programunkban is - az érzelmi nevelési feladatok sorrendben
megelóZjk aZ értelmit' Ez igy helyes, mert a gyermekkor
jelIemző tevékenysége ajáték, mindenfajta fejlesztés, tanítás az érzelmek nevelése is - ebben Valósulhat meg igazán' mert
erős érzelmi kapcsolatban vagyunk neveltjeinkke], igy átveszik
az általunk képviselt szabályokat, érzelem_kifejezési módokat'
Ha személyes példánkon túl;
- tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk játékukban
jelentkező kezdeményezéseiket,
_

kíváncsiságukat,

- engedjük és támogatjuk

számunka néha furcsa, bizarr vagy

érthetetlen játék-

_

megnyilvánulásaikat,

de fontos és követkeZetesen alkalmazott szabáIy
segitségével biztonságos keretet
- adunk a játékhoz,
akkor hozzásegitjiik óket önmaguk, belst! pszichés folyamataik
kipróbálásához és megismeréséhez, valamint az érzelmek
- kevéS,

"iskolázásához''.

Eseménynaptár:
|998. június l5-30-ig mindhárom óyoda zárya'
l998. július t-től a Kipper-óvoda tart nyári ügyeletet. Egyéb
szery ezés't feladatok miatt a jelentkezéseket
most kérjük leadni az óvónóknél'

Az óvoda bútorait szeretnénk felújítani'ezért
várjuk barkácsolni szerető nagypapák' apukák'
asztalosok jelentkezését. Jelentkezni a Központi
óvodában vagy

a

273-480-as telefonon lehet.

nÓsz<n rÓzsÉc ÖxxorutÁNyze.re

..

SZEMET UGYEK

,,

KOZN'{UFE,JLESZTESI

Sokaur visszakíviínjúgyermekkorurrk
szegény gazdagságát' mert jobbnak í1nik

TAJEKOZTATO

AZ INGATLANTULAJDONoSoK PÉNZÜGYI
KoNSTRLIKCIÓJA-

-

Ismeretes, hogy Röszke község területén közműfejlesztési beruházás
van folyamatban' melynek jelenlegi szakasábeLn esedékes 5 l4 ingatlart
szernyv ízhálózaffa való csatlakoztaÍ&a-

Az

|16zzájaniás 130.000 Ft-ot tesz ki. Mivel
egybeni
kifizetése
a hitelfelhasználók többségének nem
ezen összeg
kis gondot okoma, ezért a község önkormiínyzata e probléma megoldását lakás-takalékwÍ|ZÍzriszetődések megkötésén alapuló előtakarékoskodásban találta meg. E penztlgyi konstrúció keretein belü1' és
a röszkei önkormiínyzat szervezésébenegy ismert bank ígen keAvezó
feltételek mellett ha.flandó az ingatlantulajlonosokra eső honÁptulást
elóre meghite1ezni, miszerint a hitel felvételétől szíÍnított4 év 3 hónap
(aznz: 51hónap) ttirelmi ídő alatt csak a hitel kamatait kell törleszteni.
Ez ingatlanonként 634 Ft-ot .}elent havonta, míg a teljes hitelt a tiirelmi
idó lejiírta utiín egy összegben ke1l visszafizetrLi. A 1akás{akarékpenztári rendszeles megtakalítás esetén 51 hónap alatt a szrrzódők betét'
számláin összegyűl1k az a különben egy külön NYII'ATKoZAT{a1
az önkormányzztra engedményezett 130.000 Ft, amelykíl a felvett
banki hitel visszafizethető.
egry ingatlarrra háru1ó

A legmegfelelőbb pénzügyi feltételek k|viiaszIása érdekében Röszke község pol

LAKÁsKAssZA

Rt'

gyalásra hívta meg. Ezen az ülésen a Képviselő testület me8hozta

aZ

8ármestere több ajárÍatot kéIt be, majd a FLrndrrmenta R!' eS a

képviselőit önkormányzati képviselő testiileti ülés keletébel me8tartott venjenytár

.53/ t

998.(v.06.)KT.

tosító pa]:tner a

szÍLmű hatÍLrozatát, melyben mint a pénzügyi konstnrkciót biz-

LAKASKASSZA - Első Altalános Lakástakarékpenztár Rt.

lett kiválasztva, ami azt jelenti, hogy az ingatlann ajdonosok e lakás takarék
pérLztárral kötnek előtakalékossági szerződést.

A I'AKÁSKAS SZA-

A l30.000 Ft hitel kiválásiáioz 52iilse8es rexÁsxassze- szerződés megtakarít4si része is ekkora kell, hogy legyen és ezt a következő elemek megvalósulása
teszi lehetővé:

'
"
"

Beruháuzrs uran a kölségr etésbcil v isszaigenye lhc tő:

Ha a kiutalas u tan a szerződő a LAKAsl(AsszA tol
nem vesz fel hitelt, akkor vísszaigényelhető még:

94.402 Ft
+ 35.598 Ft

130(n0 Ft

,

19.500 Fr

2.300 Ft

Az egy ingatlanra jutó teher Így csupán 74.Xl2 Ft |ehet.
A kihangsúlyozott Íendszeres megtakarítás a havi lészletek folyó hó 10 ig történő
belizetését jelenti, aÍninck a be nem rrÍÍÍrsa.azt eredményezi, hogy a megtalaríLási
rész (130.000 Ft) a tervezett 51 hónap alatt nem valósul meg, aminek következmén)clcnl a hilel sem lörlcs,,üctő idöre'
Megjegyzés: A haü befizetések iisszege a hitel kamataival e8yütt kb:
1967 + ó34 =

csak ember- és kömyezet barátrrak nem
nerezhetö, fóliasalor falun'knak i5 e./

rcd- ós szazadve8i bÜs/LC\e8(. mCts
szintén ismereden volt' voIt azonban
Bambi, piros és sárga, fehér, csatos kis

üvegben. Jégbehűwe. A háztartasi húla
dék túl nyomó részételégettük.

Kemencében, katlanban, kályhában'

spaÍheltben. Ezzel e8yídőben ugyanott

megsült a kalács, a kenyér és megfőIl a2
étel.

Ma már ez nem divatos módszer. bármennl ire hasznos. Egyres/t nincsen mi
ben, másrészl otthon nem lehet a modern
hulladékok Zömét elé8etni. Amyira szemét és éghetetlen.
F'7

éÍt Lán néhánv honfitársunk.

^7
ho8) ne kelljen
otthon á szemctbcn bukdácsolni, az éj leple alatt nylon zsíkba

pakolja, csomagját autója csomag tartójába teszi és amikor úgy látja, hogy nem
látja senki, szépen az út menti árok part

jiára ereszti, vagy ZSupsZ! - ál1errdíLi az
iárok Íölött és a fák, bokrok köZé dobia.
Arnyi sütniYalóia még akad, hogy ott

honról elviszi' de annyi viszont már

nincs, hogy az árok mentén az egyre bü
dösebb nagy természetben terméSzetesen
továbbra iS ott maradt a szemét. Csak pár

méterrel a_rrább és nem otüon. Ám ott
már nem biíntja a szemét, hogy az a szemét szemét megmaradt, csak átköltöZött,
költöZtctték.

van több olyan verzió is, amikor

szerzijdések fő elemei:

> Megtúarítás48 hónapon kereszti.il: I.961 FÍ/hő, összesen:
> lóv áírt állami támogat4s és kamatok:
A megtakarítások össze8e 51 hónap eltelte utín kb.:

jelen korunk gazdag szegénységénél,
mrír ami a lelki szegénységetilleü.
Való igaz, hogy mixer, mikro siitő,
mosógép, mosogatógép, centrifuga,TV,
videó magnó egy sem akadt a faluban'
Gépkocsi csal elvéwe volt, de azt iÁrusziílításra használták. A műanyag- zacs'
kós tejet akkor még nem ismertük és
főként nem műanyag poharból itnú. A
tilbb száz'négyzetrnéteres mindennek,

2.6ol Ft |esz.

Magyari László
polgármester

nagy a háztartás és kicsi az emésztő' Aztán éjszaka. szívatníkell. A sZom
szédokat is. Szagoljrík csak ők is, ha mrár
ott laknak az árok mentén.

Ötletgazdag gazdálkodóink pedig

ki hogy az istállót, disznóóIt a szomszéd fiirdőszobájanak
'háló
s/obajanak, kon1 hájanak a fa|ához
olyat öflönek,

építik.aztiin a kiilön-felc Ievcl cs ilIatok

szabadon .aramolhatnak egyik hel}.ről a
másikra' Ilien forman a jó szomszédi viszony kissé eÍőltetett és szenvedélyes
fönntartása érdekében val akinek nyel

nie ketl. Többet is a kelleténél. Ilyen
esetben nem az emberckkcl van a baj.
Deho8y! AZ a fránya fóliasátor mindent
beboítva végi8 nyújtóZkodik irz egész.
porúrr vrúahol neki is lerurie kell , ezért
nem fér oda aZ iállatok szállása elllová il
lenék és kellene.
Így hát piszokrrl elmocskolódtunt. Az
még hagyján' hogy kívül' de beliil azért
mégse kellene ennyire előltetni, mert va'
lahol mindenkinek lennie kell. De egymÁs ellen?

Trnrcz

A Röszkei KábeltévéKft.
aktuáIis csatornakiosztása:
Ervényes: 1998. április 1{ől
Csatorna

Uj csatornakiosztás:

C2

1

3

4
5

6

C3
C4
03
04
56

Novi Sad

12

MTV

t3
14

MTV

15

Városi TV

16

s1l

M

RTL

2

t'7

Sl2

Szív TV

SAT

I

18

S

1

8

S1O RTL

19

TV2

20

10

lt

07

08

Belerád l

Duna Tv

58

(16

09

010 RTL Club
01l TVJ (hamarosan)
Ol2 BBC/Helyi csat.

2

7

c)

Uj csatornakiosztás:

száma:

szá'r'a:.

2

Csatorna

CartoonNetwork

Ewosport

Sat

l3 VoX

1változik)

21

S14 EuroNews
S16 VIVA
S 18 Pro-7

21

S2O VIVA

2

További táj ékoztatásként közöljük, hogy a rendszeren elindult a rádiószolgáltatás.
Jelenleg hét ládióműsonal. melyek a kcivetkezők:

RTL Radio

103.50

MHz

Antenne Bayem

104.00

MHz

Sky Radio

103,00

MHz

Danubius Radio

102,50

MHz

Radio 88

102.00

MHz

Petőfi Radio

101,00

MHz

Sláger Rádio

101.50

MHz

Vrírható még a Discovery Charrrrel magyarul feliratozott mrísora. Továbbra is várjuk
olyan elofizetőink jelentkezését.akik szeretnének előfizetni a HBo mozicsatornára. A
csatorna előfizetési díja: 1500 Ft/hó.
A műsor tulajdonosával folytatott egyeztetés alapján már kb. 40 jelentkezőnél
elindítható a csatorna.
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sZeretettel 8Iatulá

lÜnk!

Ttrntcz 'Iózsef

kat Papdi taci, Módra Gábor, Jaksa Pista
szerezték. A felnőttek is biztos esélyesként

l,abdarúgás

léptek pályfua. Tanács Attila már az elején

Márcirrs 28'-iín serdiilőcsapatul is meg

kczdte bajnoki sztreplesel Al8)ön. i8a,/ e,,
még egy őszről elhalaszl'ott mérkőzés volt.
csapatuD]< igcn nehezen állt tissze, idényeleji formát mlrtatva
2:0 a.áJlyban vereséget szenvedett.

E napon dólut4n megye III-as csapafunk ellenfele a Csanyte]eki ta_rtalékcsapat voll EÍvényesült a papírforma, a mieink
nyertek 3:1 ariányban, KisS Zsolt és Szabó Karcsi góljaival.
29.érr vasámap elsó csapafirnk UjszentiYánon mórkőZött a Ti
sza-új gárdájával' 11isl4inl nem a legjobb összeálításban kezdtek' így hiába küZdöttek tisztessóg8el, c8y hctest mé8is
belámoltak a hazaiak. A felnőttek esélyesként léptek pályara.
Jó pálya' jó idő , minden adott Yo[t egy jó meccshez. Csapa-

tunk alonbam nem talál{a önmagát, aLrnihez még továbbá hozilen ? mriködő bíró is' A vendégek gyors 8ólját még
Lető..te egy csapafunlat sújtó öngól is. A mérkőzés vége felé
Balo8h Attila szerzett e8y 8ó1t, majd még a hátalévő tiz' perctrcrr csapannk kiha8yott két nagy helyzetet, s maladt a 2:1-es
hazai győzelem. Nógy mérkőzésből három veresóg, igencsak
gycnge bizonyítvány csapatunl réSzéről. Plárre ha még hozz'átesszük, hogy csapaíuú taYaly okt. 26. óta lejátszott kilenc
mórkőzésen mindössze két pontot szerzett! Rendkívtili vezetősé8i iilést taltott aZ elnöksé8, minek eredményeképpen Berki
istván edzőtől közös rnegegyezéssel elválluÍtk. Neki immaron
a nyolcadik bajnoki éVe volt Röszkén, eddi8 ugyan mindig előÉbb vitte a csapatÖt, most azonbirn úgy tíírrtnem tud tovább
lépni már a társasággal, szükség van a vlállásra. E hét köZepétől
mar otdik sándor vezette a csapat edzését,ő készítette fel a
záteÍt az

iiúlat a Móraváros elleni ralgadóra'
Április 4' én serriülőink szatymazra látogattak. valamelyest javult a mieirú játéka, azonban még mindig hiányzott

egy-két ncghaL'írozó játékos, s a végéterővel jobban bíró ha
Zaiak nyertek 3:1 aránybur. Gólunkat Papdí Laci szeÍeztc cgy
rem.ek szabadríg ásból
Aprilis 5.-én a Móravarost fogadta clső csapafunk. Ifistáink
kikaptak 8:0 tLrányban, talán egy kissé nagyobb odaadással
szorosabbá lehetett volna terrni ezt a rnérkőzést is.

Nagy várakozás előZte me8 a felnőttek játékát' kíváncsían
várta mindenki az új edző bemutatkozását. Egy ígen színvona
las és jó mérkőzés kelekedett' 2:2-es dönteden lett a vége, ami
igazságosnak is mondható. Góljainlat ismét két 8ólfelelősijlk
Markó Tibor és Fődi
szerezték'

Másorlik csapatunk^olt
Pusztamér8esle láto8atott, hol l:0

an{-

nyú vereségel szenvedett. l l '-én serdÍilőink az UTC gárdáját
fogadl4k. Itt csapafunl 2:0 ás vezetést szerzett, azonban alelkes vendégek mindent e8y lapÍa téye támadtak, s sikerült ki
egyenlíteniiik s 2:2 lett a vége' Mindkét 8ólunkat most is Papdi
I';rci szeÍell.le' Délután a megyc III-ban a Bat<s látogatott RöSZkére, a feljutásra aspiráló venclégekkel egy igen parázs hangu
laru mérkőzés alakult ki, mit a vendégek nyeltek 1:0 aránybarr,
megérrJemelten'

Mindszent Volt csapatunk elleníele. Ifis
tíint 6:3 alínyban kikaptak' góljainkat Papdi Kdsztiiín' vince
Jani és Módra Gábor szerezték.
12 én a kiesőjelölt

A felnőttek háIom győZtes meccs ut4n fogadták a Röszkét'
Itt is 8yőZelemre jáBzottunk, azonbarr a védelmet igen jól Zár
mt, s az első félidőben nem is született gól. A masodik félidő
ben Zímbori Gabi nyitotta me8 a 8ólok sorát, mit ugyan még

a iuzaí:ak egyenlítettek, azonban ismét jött a Fődi-Markó csatársor, s egy egy talá]atullal eldöntötték a mérkőzést.
Aprilis 18. án serdtilőcsapatunk MóraváIoson mérkóZött.
Az ősszel Röszkén elszenvedett vereségértsikeÍiilt visszavág
nia, hiszen talárr a bajuokság lcgjobb játékát nyújtva 3:l arríny-

ban nyertek. Góljainkat Papdi
szerezÍék,

Laci 2, és Terhes Norbi

19'én vasárnap a Kistelek láto8atott Röszkére' Ífistáink

megszerezték tavaszi első pontjukat, 3:3_at játszottal. Góljain-

egy bombagóllal nyitott.

A jó

folytatás

azonbirn elmaradt, mÍnt egy 10 pelccel a vé
8e előtt Sikeriilt csak ismét betalálni a kapu
ba, Markó Tibor révén.z:0letL az eredmény.

Megye III as csapafuIü az ÜIlés Domafa II ellen jálszott'
hol 5:2 es veleséget Szenvedett. Góljainlat Szabó Karcsi és
Kovács Pista szeÍ ezték.

25 én seÍdülőcsapanrnk a bajnokaspiráns Balastyát fo8adÍá.
1:0-ás vendég vezctésnél ügyeletes gólszerzőnk Papdi Laci
me8sérijlt, így a vendégek 4:0 ra nyerték a mérkőzést' Délut4n
a Baktó sC láto8atott me8ye III'as csapafunkhoz. A harmadik
helyen álló Vendégek jobban játszva biztosan nyertek, bár a
végénkien8edtek kissé, mire kaptak is gyonan két 8óIt, ez
azonbau csak a szópítésre volt elég, 3:6 lett a vé8e'

Mindhárom gólunkat Szabó H' KaÍoly szeÍezle. vasárnap a
szomszédba, Gyrálarétre 1átogatott első csapatunk.
Ifistáint bizonytalan kezdés után a masodik félidőben áÍVet
ték a játék infuyítását, s aZ 1:0-s gyaai vezetést megfordítva
3: l-re nyertek, s megszerezték első tavaszi győZelrniiket Gól
iainlat Bataity Norbi, Papcli Krisztirín, Vince Jtmi st.erez'tík.
Felnőtt csapatunk Zámbori Gabi hatalrnas szabadrugás gó1
j^vaf szerzett yezetést, majd jó néhaly kimaradt nagy helyzet
ulín a vendégek e8yenlíteltek e8y ajándék 11 es ből. A végén
azonbaI ismét jött Markó Tibi, s me8szelezte a győztes talála'
tot.

Május 2.-án seráüőink szabadaaposak voltak, í8y osú va
sárnap voltak mérkőzések'

A megye I ben a Szentesi Kinizsi csapata Volt a vendé8.
Ifisáink viszonylag jól tartották magukat' 0:1-es félidő utiín
kaptak ki 0:3-ra. A felnőttek mérkőzésérealapos elromlott

aZ idő, szinte végig eső áZtatta a csapatokat és a néZőket egyan4nt a mieint alkalmazkodtal jobban a csúszós talajhoz' két

gólos előleg birtokában vonultak aZ öltözőbe. Remekiil kezdték a második félidőt, azonbaul egy ordító na8y tizene8yest
nem látott meg az igen szorgalmasan fütyörésző bíró. Ezek
után aZ ellenfél szerz ett egy les8yanús gólt, mit azonban Fődi
Zsolt igen hamar lcmásolt, s ismét kóf8ólos előnyt szerzett csa-

patunk. EZzeI azolban még nem volt vé8e, a játékvezetőnek
volt mé8 e8y me8bizatása, Fődi
kellett kiállít2nia.
Ugyanis a következő fordulóban Mórahalom-Rószke
követke^oltot
Zik, s mily Véletlenek virnníü, ezt a mérkőzést éppen egy mó
rahalmi játékvezetőnek kellett vezetnie. El is végezte feladaát
hirfuytatalú. Első két gólunkat Markó Tibor szerezte 1 l esbőI,
mit Fődi
gálcsolása után íÉltmeg a bíró, majd ismét
Fődi
lövése utárr a kipattaló labdát Szekeres 7'íJl1lőtte a
^olt
hálóba.
^olt
Megye III as csapatunl a PáZsit sE vendége volt Szegeden,
hol 4: l re kikapott. Gólunkat Kiss Zsolt szerezte.

Kézilabda
t-egulóbbi tudóst tzisulü ón i<ez iIabdásaiú is szor8'almasan
8yűjtö8etlék poltjaikat. Március 25.{n jálsZottak a rangadót a
második helyezett JGYTF ellen. A mieiú megnyerték a rangadót 34:31 aranybar.r a főiskolások ellen, s immár hat pontos
előnyre tettek szert. Aprilis 1'én a Sándorfalva következett, itt
46:l4-re lyertek a srácok.

Aprilis

8. án a lelkes A18yőt verték 13 gőllal
' 33:20-ra.
ili volt az ellenfél Szegeden, ahol,
az NB

14. én a Tisza Volárr

I-es ifistákkal megerősített hazaiaLk 38:34 arányban nyeíek a
sokat bizonytaliru <odó Röszke ellen. Csapatunk 16 győztes
meccs után elszcnvedtc első vereségét,reméljijk egyben utol
sót is. 16. árr Dorozsmán 'a Tomádő ifi kijYetkezett, itt 34_23
Ía nyertiink, rnájus 29'én hazaí pár]yán a Dugonics Gimnázium
kapott ki 25:21 re a Röszkétől'

Papdi László

EBEK

ORVOSI UGYELET

veszettség elleni kötelező védőoltísa
A

Földművelésü8yi miniszter 41l1997.(v .28.)Fl,M. sZ. rendeletének értelmében
minden 3 hónapos kort betöltött ebet veszettség ellen be kell oltani.
A védőoll'íst Röszke kózség terijletére az alábbi helyekre és időpontokra íizzük
ki:

Május 25. (Hétfő)
9-

máj' l8-24'Dr'Sövényhiízi
213418, ZU4Z2-686

máj.25-3

I.

.Dr.Vereczkey Gyu1a

1

273-323,30-$5204
1,in.1 -7 . Dr.Tai Zn1t6n

273-5rO, 30-63+261
Dr.Sövényhiízi I.

10-ig Néphaz

jún'8_1 4.

11-l2-ig volt Magda féle tejcsamok

Május 27. (Szerda)

l0-ig AJlaton osi rendeló
11 12 ig volt Petőfi Tsz iroda
Az oltas díja: összevezetéses oltásnríl ebenként 350 Ft' melyet aZ olíás helyszínén
kell befizetni. Az eIőző évi "Ebollási igazolvény" -t az oltáshoz mindenki vigye
8-

magával'

A n-rlajdonos kéréséreaz állat tartási helyén is elvégezhető az oltás, de az ilyel
igényt az illetékes állatorvosnál időben be kell jelenteni. Az eb tartÍsl helyél v égzett
olLás díja: 500 Fídb.
Az oltatlan ebeket aZ önkormányzat krírtalanítas nélkül leöleti, és a nrlajdonos
ellen szabálysértési eljánást indít.
TekÍntettel a Veszettség elleni védekezés igen kornoly áltategészségügyi és ember-egészségügyi jelentőségére, a hatóság elvárja a lakossrágtól' hogy maradéktalanrÍ
eleget tesz a felhívr4sban foglalta.knak.
Kerekes Tibor sk.
helyettesítő jegyző

Közérdekii telefonszámok
I.

1o4.

Papdi László pk:
n3-487, 273 250
kn}ó Antal e|nök: 213476

vlrga

Lász|ó| 213-353

Borbás Arpád: 273 349
Ács s. ottó: 273-465
T akács Jőzsef'' 273-36l

Má\Íki Iswéu::' 273475

Dr. Perényi Jrános sk.

Fodor Lász]Lő: 273454

iállami állatorvos Röszke

lr
je-

Mentók

|I. Tűzoltóság: 105.
Helyi önkéntes tííZoltók hívhatók:

III. Rendőrség: 107

KöÍZel] megbízotÍ: 21 z1 96

Polgárórség elnöke:

Várjuk azoknak a fiataloknak szakképzésre történő
|'
'I lentkezését'akik belöllölték a l6. életévÜket és a zöld- |''I
|; sés-gytimolcs, szőlő ui*'iu"áfJf:'termesztés iránt ér-

|l

Turó István: 273-389
++ r*

Ú;-Ú;-Ú;-Ú;

Iv. Határőrizeti Kirendeltség
Szeged, Moszkvai

kÍ. 12

Tel.:314-982

14'

t;

Jelentkezni lehet:

tl

l1

Móra Ferenc Áltatános Iskola és Szakiskola

tl

szövetség diszpécser szrllgálatánal<

tl

vI. KábeltéYé hibabejelentés

11 onz

Mórahalom, Táncsics u. 4-6.62/281-059, fax:
62/28143',1

Gvrris Pétemé
I8!rg"Íő

+**

v. Csongrád Megy€i Polgárór
díjmentes telefonszáma: 187

:rl

N4.fuki lenő: 272-884

vII. Tanácsadó,
Rőszke te|.: 2'12 6o9

-......:.....:...:.:::::.:...:.:...:...::..:...::.:.......:::::::::::::..:.:.:...:...:

Tisztelt Választópolgárok!

ii
AlakÍtsuk együtt jövőnket.
l'ii
Szavazzuq\képviselőnkre
ii'
május 24-én, vasárnap!
'.iNe mások döntsék el helyettünk a jJ ov
i.;

i:.i

ö

n k e r!

:

Szolgáltatás!

Vál la] ok szobafestést,
miízolást, tapétaz'íst és
egyéb festési
munkálatokat
magánszemélyeknek
és köáleteknek'

Pintér Csaba
Szeged,

Thököly u. 77.
Tel.: 0&30/630-988

Simson Schwalbe 30 ezer fo
rintért eladó.
Nagybani piacra fuviut viíllzúok
Hornyák János tel: o(:/3ol435750,272-634

TV 42Gas kerti kistraktor,
18 LE, felszereléssel együtt
kifo gástalan áI,lapotban

EI-ADO.
Érd.:214_5'4 l7 tjra

után.

FOTO

szoLÁRIUM

Fényképelőhívástovábbra is
a művelődési hiízban! Színes
és tekete-fchér képek elóh ívása tíihh méretbcn, utárrrencle-

Má iusban minden bérletet
viilió egy adag szoteirium
krémet kap a.izíndékba!

Lósek teljesítése!

9x13-as kép z7 Ft/dl)
13x18-as kép 47 Ft/db
Fi]mhívás 230 Ft/db
Több fajta

Homyiíkné orlik llona
273-366

utiLmia!

G'zakészi)lékjavítás , ti sztítás
Teleíon: üzenet 8-16-ig
62/421-168
Egész nap: 06 30/43m67
Szikula Sziliírd Röszke,
IV. ker. 377.

sZoLÁRIUM

(Kodak, Agfa. Fujil filmeket
is vásároIhamitk! Rövid határidők, nern kell Szegedre

Nagybani piacra
fuvart és clisznó sállítást
vállalclk!
Kovács és társa
CÉ3G454_263

ANOVOBACK KFT.

DALMATA (KAN) KUTYA
INGYEN ELVII{ETOI
SZÁNTÓ KoVÁCs U' 24

napközis konyháján a
nyári szünetben iskolás
gyermekek ebédeltetését
vá| l al juk
óO,-FÍladag áron.

l

Fe|nőttek kihordásos
ebédjét2Oo'-Ftért adjuk.

:
I

Erde klődni a 273-59o-es
telefonon
o"t" Ferenc konyhavezetőnél lehet.

'
FALUSI sUTToGÓ
Rószke Kózség

Ké|xiseló-testiilelénck Iapia

'

Megjelenik l200

pél(Lfu

)yball

szerk': 6758 Itc6á.e
Felszabadulás u. 8,l

1cl': 6a2J32++ Í]aX 62]273

5g1

lelelös kjadó: Ma8yari LasZ]ó
szefkesaó: HC'nlyákné orlik llolla
lördelő sZf rk': Ric]Íer l-ás7](-)
VUllkatárslln: I]ofbásné MaÍki Márla
TUnlcZ Jó7-scí

(IOI,I) PRI]SS \YOM])A
sz€ged' Bo1d.8ass7.nv sBl' 53 55'
']
eI': óz3l 1-l i l

Fclclljs ve',elö:

f

llés Mi háIy

KÓZleI]dő ilrya8okal leI)etóle8 nlágneses
a(lalhoKloóIl kéljÚk

I
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