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A Jelöllck i.me elheI,k elképiele.eirel' rer-

\ei\el. 'ehelő.eg n1'1'k a reslneróbek ler'
de}e'k lelteve.ere. a elölLekrrek pedig a v,l

laszadirra.

1

,
;

i

A.Zemcl)e' tl]á'kozir' a köletler be'zelge_
tés és a iálasztókban fe]merü]ó kérdések,

megill.zo r.r mindannyiunl \özör érdeke.

:

nrelynek legfőbb hozadéka a legriítennettebb !

ielöllek megrala./l].J le.z' A ralarztá.r fó_
'utnot helyi Li\e]relevrziti i. elöadá.ban

l
közi/etíti'
Vegyen re'z

Ön r. az

'

e.emenyen' hi.ren

mindan1nyiunk döntése számít

i
'

I

Tájékozódjon' és ha eljön a választás napja,

tiszteljük meg egymást éS a telepü]ésünket
aZZa]' hogy elmegyünk SZa\"Zni

2002. október

..

Röszke Község Képviselő-testületének Lapja

Meg emléhezésohtób
23'

Október
A negenlékezés napja Magyaror
szág lörténelrnóbcn' EZcn a napon ncm cslk a
Mlg)ar KöZtá$aság kikií]lását ünnopcljük. ha_

nem mcgemlékeziink az l956-os f'orratla]onl

eseménireiről is' lJgy gondolom sajrit szaraimna]

nem

is

tuclnáirr llegio3a]mazni. ]círni

jclentősógét. szeletném ezén A]ben Camus iiancia író eg-vik műle 1rltal bemutátni onijknek. hog,v
miért is o]Yan je]entós és Íbntos e7 nekiink nlaglaroknak.

Nobel

Albert Camus
- díjas francia író:

A maryarok vére
..Ncn] lartozon1 azok közé, lkik azt kívánják.
ho5r a magyar nóp újra fcg1lcrt fogjon bcr'essc
Ta!.rl e!\ ellipr.i.r:r rilt 'el\tle.he a -rt!1.

:

viIág szeme lániira, amely nem tak;rrékoskodnék
Sem tapSSaI' sen keresztényi könnyel. hanern ha
zanlenne, felvenné házipapucsát' mint a futball
szurkoló a vasárnapi nréÍkőZéSután.
Túl sok a ha]ott m& a stadionban. s az ember
csak Saját \éré\'elgalal]éroskodhal.
A nagyar vér oly nagy éIléke Euúpínak és a slabadsá-qnak hog'] rivnunk kc]] mindcn cseppjét.
Azok közé sem tartozom. akik úg'Y hiszik. alkalrrrazkor]ni kel]. ha ítmenetileg is. be]e ke]1 tijríjdni
a rémura]omba' Ez a lémuralorl szocia]istának
nevezi magát, nem tijbb jogon' mint aho8]an a7
inkvizíciii hóhérai kereSzténleknek rlondták nla_
gukat' A szabadság nai évÍbtduLóján szíenbó]

Akkor a döntés mindannyiunk
tüLrijzi naid!

XI' évfolyam 10' sz.

akaratót

.-,.

'rji,._:..-:

,

mcgmaradjon. crósöcljiin és a mindenünnen t1lmailij kiáltásainiLk visszhangjirval e1érje a nem'
Zetkijzi kijzvé]emén!' e3yhangú bojkottját i17 eI'
tr1,'tlt,ilk:rl .zct tl"en' E. l :r ez : \nne enénr r
g}on iS elíjt]en és ijnző ahhoz. hogY igazságot
szolgáltasson es \értanú népnek, ha a mi han
gunk túlsígosan genge. kíúnom. hogy a rnagirar
ílle1:i'l'i\ 1c9Tdl1J]nr ldd g r pi l'rnrrip' anr1
Keleten az ellenfonada]mi ái]am nindenütt ös
szeont]ik el]entrlondásainak és hazugságairiak
súiya alan'

]egíZoil, bilincsbe vert Ma!ryarország tijbbet

,-t

cme]kcdés hatalmas rlozgalrna, melyet kultúrá'
nak ner,ezünk. s amely a szabad alkotás és a sza
bad munka terméke.

A magar nunkások

és értelniiségiek, akk mel-

len annyi tehetet1en bánattal ál1unk ma, tudják
mindezt' s ók azok. akik mindennek mélyebb ér
te]mét !'elülk megéÍtették'
Lzert hl o.ztou tunl .,i ClEncsel]cn\égúLben lni_
énk a reménvük is.
N1'omorúságuk' ]áncaik és száműlötlségük
nére kirílyi

e]]e_

iiókséget hagytak ránk. melyet ki kell

órdemclnünk:

a

szabadsí'Lgot. ame]\€t

ók nem

n),er1ek eI. de

csetlcn nap alatt visSzaadták nekünkl''

tett a szabadságért és igazságért. mint bárnielyik
nép l viltlgon az eimú1t húsz esztendííben'
Alrhoz' Irogy olt a tijrténelmi ]eckét megéltse a

'

Meghívó

fii]ét betömíj. szemét eltakaró nyugati tíusada
lom. sok mag1'ar lérnek kellett eihullnia s ez a
\,érfo]yam nost n]á ott allad az emlékezetben.
A magára naradt Európában csak úgy naradha
tulk hítek !Íag1atországhoz' ha soha és sehol el
nem áruljuk, an]iért a nagyar harcosok é]etükel
adták. és soha. seho] nég köl\€l\,e sem igazoljuk l gyilkosokat' Nehéz rrrinékiink nóltrinak ]enni enn}i li]dozatm' Dc mcg kel] kísére]niink, le-

ház parkjában a Íbnadalrnak és trábonik á]do-

szorozr,iL erőÍ'eszítéseinket'szolidaritísunkat egy

Nas/ Imre mártírhalált halt

ledle vitíktt. revideálva tévedéseinket' nregsok_
régre eg1esiilő Európában'

H../-\. hut\

:

er 23, i ünnepünhrőI

kívánon' hogy a nagyal nép néma el]enál]ása

A

I

r,l.rrri borrr\or I 1ri ag\an. par
huzamosan az el]entmondás és a halál erőiiel.
amel1ek elhomály'osítjík a történelmet bonu
kozik az élet és a meggyőzés etqe. az emberi Íe1'

Szeretettel meghívjuk a köZség lakóit
a

2002. októher 23-án 17 órakor
Magyu Köztrírsaság Ünnepén a művelődési

Zatainak tiszteletére celebnilt Szabadtéri ün-

nepi szenlmisérc
és gye yag/újúsra.

A megemlékezésen megkoszorúzzuk
rniniszter dombolműrét.
Hívjuk, várjuk

a

község minden lakóiát!

lJnnepek

Gazdag spanyol család gyermekeként Szü]ettet
1515 ben. aki szülei akarat ellenéIe tizennyo]c

Mindszent hava

évesen karme]ita kolostorba vonult' 1562-ben IV'
Pius pápa Íeihata1nazísára a karme1ita rend női

október 2.l óranryalok ünnepe

A XVI'

Században Spanyolországban kezdték e]
megü]ni' és innen terjedt el Európíba' Az Egynazbrn a X\ Il ./a/Joban v;ll íltlljno..it'

Ezek az angyalok megoltalmaznak minket

a

veszedelmektól' megtart(iztatnak minket, ha néha
vakrneróképpen rohanunk valami nagy véteke,
rnegvigasztalnak minket nyomorúságainkban.
ezek az angyaiok velünk jírnak utainkonEzek az angyalok igazgatnak és \,ozotnek minket
azon az úton. melyen végig kell jámunk, megerósílenek éS gondot yiselnek ránk. és ezek az angya]ok bemutatják Istennek a mi könyörgéSiinket
és könnyhullatásainkat' Az őrangyalokhoz néhány

niedelen lÚzodi(: Rigr 'zegedi hdsomány./e-

a halott őIan$a]a egészen eJt'öldeléséig a koporsó tetején ül, azért, hogl a gonoszok ne ragad-

rjnt

ják e]'
Okttiber 4.: Ferenc, Asriri Szent Ferenc

AZ elginte kijnnye1mííéletű, jónódú íiata]gmber

e5

súlyos betegségből felgyóglu1va teljesen meg-

vá]tozott' éS minden idejét betegek ápolására'
n)'omolultak gyámolítására lbrdította. PénZt koi
dult. és apja üZletében azéÍt do]gozott' hogy Portiunculában a rombadőlt kis Márai tgÍnplomot
he]yreállítsa' Élete végéna Megváltó öt Sebe tűnik
fö] a testén. A Mester azonban látomásban közli
veIe' hogy nen önkínzással' hanem lángoló szereiettel válik a híVő lé1ek az ő hasonmásívá'Amikor
l"nrza' kedtes ni,,dl'at..-r pa
d Ha'a hekös/öntólI
csirták ijzön]ötték el Porciunkula-kápo]nát. és
énekiikkel búcsúZtattákFerencet.

l

október 8.: Ma5rarok Naslasszon}a

i

nnepet

\d'laD

8edélyezle

Ko.o: l-er, epprtma. kere.e-e er-

a pípa, amikor hazánk

ágának megrefomálásához fogott, majd az eJső
avilai kolostor főnrjhője lett. Tizenhat női éS tizenöt fédi Szerzetesrcndet alapított' 1582 ben ha]t
meg' Negyven év mú1va XV Gergely pápa a szentek soraiban ikatta.

október

18.;

Lukács

Evangé]isla' Pál aposto] útitársa. Megtérése előtt
múvelt pogány onos vo]t' Lukács az owosok és a
korházak, fürdők rédószentje'

október 21.: orso\a

Fiata1on keresztény hitre tért. és Rónába indult
zaríndokútra, amikor a Köln mel]ett poqáZó pogányok tírsnőivel együtt elfogták' és kivégezték.
Ró1a nevgzték e] azt a nói Zárdát' anelyet a
bresciai Angelika alapított.
AZ
szüzek Rendház'' lakói e]einte fiatal
',orsolya
lányok loltak' akjk a világi élettől eh'onultan kí
vántak é]ni' később özvegyeL is csatlakoztak hoz
zájuk' A zárda 1akói betegek ápolásával és lányg'vermekek ncvelésével fog]aikoztak'

október 28.: Simon és Júdás apostolok

JéZuS tizenkét laníNányának egyike volt simon'

AZ ókeresztény hagyomány szerint Egyiptomban,
Líbiában és a Brit szigeteken hirdgtte aZ evangéli'
urrrot Máté erangéliumában Taddeusként szerepel
Júdás, akit Lukács az apostoli névsorban Júdás
Jakobi né\'en említ'
A legenda szerint Simt)nna1együtt furzsiában ter
jesztetle aZ elangéliumot' A keresztényü]döZők
azonban e1logták éS hite megtagadáSára kénySzerítették, éS mivel aZ apostol ene nen \,olt haj'
landó, kivégezték'

a Merovingok'

majd

Kamlingok védőszentje' Emlékezetét a síIja fölött
eme]t Saint Denis - apátság' a francia királyi

család temetkezéSi helye ápolta és tgljesztette' A
legenda szerint leíejeztetésc után' fejéve] a kezé
ben ment sírjába. A tizennégy segítós7ent egyike,
fejfájósok szokták magukat oltalnrukba ajánlani.

Enrléklóblo ovottÍs Röszkén
Szeptember l9-én enléktáblít alattunk RöSZkén'
f/er a napon megemle<eze..el ieJe/l ik kj tir/leietünket KoSSuth Lajos előtl.
Je]es szemé\iség volt ó Magyalország tijllénelmé

október 1.; Idósek napja
Az ENSZ közgyűlésc 1991 ben e napot az idősek

lAl

n1ilrinrrotta rilrgnrppr'

e]őszöt''

nrpja

oLlóher ó': fuadi renlrük

\erzet'

október 8.: Madáfi$'e]ő világnap
októb€r

9.: Postai világnap

okóber 9-én alapították aZ A]talános Posta'

egyesület, amg]y a nenzetköZi postaszolgálat öSZ
szehango1ása, továbbfcj1esztése érdekében

jött ]étlt'

október 10.; A lelki egészség világnapja
A lel"i Lge.z.eg \ il-g:rcrveu eLe nr,h:inilotta
1ágnappá. Magyarországon 1994. ótl tartják'
októb€r

14':

október

15.: Fehérbot világnap

S

l5.: LrrrsterLltek nen/(lköll 1Jpji
Célja a közlélemény figyelmének fe]hivása a vakok és g1engén látók Sajátos hel1zetére, keresve
gondjaik megoldásának lehetőségeit' a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékűbei]-

okldb€r

leszkedés útját.

október

17.: Szegénységelleni kizdelem világ-

napja

októb€r l8.: ÉlelnezéSivj]ágnap
AZ ENSZ ÉlelmezéSiés Mezőgazdasági Szerr'eiete..r F\o Rdmaban Üle.elo konierenci.ja r]r"g/ar határozati javas1al alap]án nyi]vánította vjlág-

október 2l'; Földünkén világnap

október első hétfője: Habitat napja
lq8ö' o('llnel b an e-de/lék meg (ld\/or J/

október 3l.: Takarékossági világnap
október 31.: A reformáció emlóknapja

ENSZ Errrberi
iHABlTATrrli

r i

zabván1'osítás i Világnap

október 24.: ENSZ Nap;a
Az ENSZ 1915' ok_tóbe l 2,l'én jött

Települések Bizottságára
\r. Cel-r a telepule.ck eleni'ro-

n1'ának minőségi javítása'

ni

létre e

tijllénei

jelentiíségű esemény errrlékére minden évben

megü_reoliL.r tgye.irlr \emrctek Nrp

dL'

Luther Márton ezen 15i7-ben ezen a napon íüg3c\/lelle Li_ Lil1]il a utttenbergi \Jl kdpujárir'

Mindenki számára biztosítani ke]l a legelemibb
jogot,

kelle

es otthont.

Ábrahám Gyöngvi

0Llóher Első ra\árnapja: Allrrok ril"pnapja

könyvtáros

199I. óta tartják MagyaÍországon'

o lo't

röszkeinek is, akik a mostani tenplom dombján
szerb fegyreresekkel harcoltak. l8'{8 ban a meg'
rjulas er a rr torr'oi koribrn cp1 rnaroknl' . .apat

mány e1nöke'

mékben'

megíogalmazásában és megsza!aZtatásában'
az el..' lc'e'o. mag)'r mi ll./leriuln pén/üg/miniszterc, az Országos Hon\éde1mi Bizott'

Ne!éhez SZánoS é5 je]enlőS esemény kapcsolódik

es forrada]onban és szabadságharcban'
1848. márciusában és 1rprilisában befolyássa1 volt a

Az emléktábla nem csak

2

s/ö\el.egc r\

világnapjává nyilvánította'
október 1.: Zenei Világnap
AZ UNESCo Nemzetközi Tanácsának határuzala
alapjín l975. óla ünnepeljük.

ben' miiel jelentős Szerepet Vá1lalt az ]848-1849

polgfui átalakuláSt rögzítő,,ápri]isi tön'ények"

/i

hogy ezze1 is fellrívja a figelnet aZ ember köI
nyezetét meghatáruzó nódon alakító építészene.
Magyarországon 1988'ban ünnepe]ték nieg

nappá' Az éhínségelieni harc napja egybeesik a
FAo megalakításának évfordulójál'al'

leles napoh:

A

Fia meghaJt.

6.: Építészekvilágnapja
1998 tól tartják e napon. AZ EpítéSzekNemzetkö

1874.

megéÍhette

kereszlény egyhíz által tiszte]t szenlek köZött
megkülönböZtetett hely i1leti meg Szűz Máriát' a
\4e3\állo ede'a'l)j.rl' A \/enl hdsLlmJnV '/e.i'll
neki adatott aZ a messiás íeladat. hogy édesanyaként közbenjáró leg1en Fiárrái' ott ran az ő trónja
mel ett. hogv redje lr ele\ellekeL. 'e:r1.. a ra./o
rulókat, enyhítse a szenvedők fá.jdalnait. A sokat
szenyedett anya ]nindazok édesanyja lett. akikért a

októb€r

gyásznap

Í'ennállásának mi1]enniumát. (l89ó)

október 9.; Dénes
PáIis vértanúpüspöke,

október 5.: Wallenberg nap

október l5.: Teréz

Magyarországon'

örök

KoSSuth Lajosnak á1lít

em]éket. hanem annak

a 60 fóból

á11ó

hitt a szabadságban' a függetlenségben és az esz-

,,Veszve, csak

azln nemzet lehet, amely k-

mondott önmagáról''

(Kossuth ktjos)

?ÜÚÍ" s&róürl

Hirelr
A négyéies kópviselői mandátun ]ejárúnak köZeledté-

r,el szeptembel 18 án került sor a je1en1egi képviselótestiilet ut('só ülésére.Ennek mcgl'e1e1ően számolt be
aZ önkorm,ln),Zat

négy év munká1íról'

negkaphassák a sportpílyán ]évő régi ö]töZől'
A/l '-J;l m]gu( alak]l!aLndk. ./eo'l!elre\ a \Jj.jl ölö
niükre és a csapatszellem megerősítésére' Mive1 a
tetőszelkezet teljes javításra szoru]. a testülel 400 eFt
tínrogatás oc1aítélésérőldöntött a cSerkészcsapal javára
és maximális támogatásukról biZtosították a nenes kez
deményezést'
Készü] a már sokak álla1várt szt' Antal szobot nie]y a
Íir]u kiizporitjában lesz

A/ Ü]e.| n e!e i',,.(n |;rg)dlt.l r nepiol,ll. .l pen/Üs '' a
rníírelődési' -közoktatísi és Sportbi7ottság' az i.i91rendi
és a gazdasági és !ál]alkozás fejlesztési bizottság iS a
napirendi pontokal, ugyanakkot beszámoltak a nég)l év

munkíjáról is'
Elóször a 2002. év kÜltségretési lendeletének e]só fé]ólcs végrehajtásáról sziiló rendelet megvitatásíra és e]fogadáSáIa került 5or majd a máSodik félévi rende]ct
kenilt módositásra. Az elsó félévben 279.057 eFt beiétellc] éS 272'780 eFt kiadással láIla a félé\€t önkoÍmárryzatunk.

A második félévrevonatkozó kó]lségvetési lendel9t móclosítísát a ryert és a nem támogatotl pályáZatok függvényében lbgadtiík e1 a képviseJók'

Az

1998 2002 köZött

felállíwa'

A

szobor elkészínetéséremegint öSszefogott a község
lakossága. tínrogatására a község ninden intézményében éS a polgálmcstoli hivata1ban iS lehet csekket kapni. A jó szándékú adományl a szobor elkéSzítésiéS fe]állítási kóltségeire fordítjuk'

A hí,ők és az

önkormlrnyzat

esy elnberkenl

delegálására is'
]gen óIönltelei. hogy Röszkén Ítjraéledt a cserkészcsapat, a szLi1ők. pléb/rnos úr. V1ocskó Mihál1'és Dr' Sö\én)'háli llona tánogatáSá\'al új kijzösség Született. PlébaLnos úI kéIle. hogy ir cserkészek
''iólracliszállásának"

A na5telenben ezekben a htirrapokban 1átható a fllu'
napról készült fotók kiá]lÍása. ]ehetőség lan féryké
pek Lendeléséte is' A Röszkei Je]cs Napok egy hetes

programjának kéznrűles nlunkáit is nregtekirtthetik az

érr]eklódók, ha a házban jírnak' ]uunkalársain)
i$,ekelnek lendben taÍtani a parkot és ajátszóteret is,
a tlpasztalataim szednt solrrnk örömére' Szcptembel

hogy a po1gfumester úr tiSZte]etdÚát esetenként aZ ön
kornlánylat kiegéSZítse'
Most háromhavi tisztg]gtdíat szavaztak meg
képviselőink számára a beruházások és fejlesztéSek
kapcsán !égzelt munkájáért. Jómagam a fa]unapok ese
ményeinek megszenezéséért egyhavi munkabércn'nek
megi'eleló jutalomban részeSültem' melyet ezúton köSzönök meg'

Végtil, ünnepj pi]lanatok köve&eztek' po1gámester úr
emléklapok átadásáVal kijsZónte meg a település
képviselőinek a négy év munká.ját'

rrrunkíjáró1 tudósítjuk továbbra is községiink lakóit'

Borbásné N'Iárki N{árta

ohtőberi Reldezvónlleh ' Yásároh:
l1. Nyugdíjas báJ
16' onkormányzati lálasztások

2002 A

ai1,

Íiókűl sinogatya
l dősek or ott ytillait.
eg\.;

Hosszú nap volt, ahogy bejötteru'
S most terhes'

A

klnha

esteLén

s:'éI megdlLt, a néna

felh|ík

Hamar Sölét lesa, ezt negér1i
Btis, víg, közötnbös,

szenved(i

Az est ttinör, sűríi, i[,lenkor
Megtíl.l és néz a zord idő'

l

elviselni

az. er(ís most

Lehet,

poJg/Lrmcs

Ezen a napon kezdódik a Mezőpatika vezetóje'
K(in),a lmre szer1,'ezéSében eg} nyo]c hetes
nör,én}'védelnri tanfolyam a gazdáJkodóknak

tévétfaVppelnézzíik ntir csak
A mocskos hdborúk sorót

A

Vig'orgri ,,enbet", ki megöLte
H ú gót, űn\ó'l át,

Só g

omt.

Nincs yrilttsz' Élettittk notorja
Lassan kctyeg ós vána vár'.'
Ez.ek utrin eg,i
Ke

l l ene'

kiie

t

jabb időnek

ke

zni n ár.

Aa kéne most' hog' befejezzék
S

Novemberi előzetes:
l5' Erzsébet bál

szerlezéSéÍtköszónet il1eti Nag1, Ágnes pedagógust és
ÁbLahánr Gyorrgyi kön}atárcst- AZ élelmód ktub és a
ilrdásztár'saság program'j1ln is $kan lószt Vellek' sZep
tember l'égén köszijnő \acsolán \endége]lük meg a
nyári prograrrrok és a íalunap szenezó munká.jában
ÍéSzt lett önkénleS segítőket. hiszen ók azok' akik
évlől_évre fáraLlhalatlartul dol goznak programjainkon.
október e]cjén az ország túlsó felébőI érkeztck hozzirnk népnrűlelók. akík a nű\,elódési ház és a telcház
nunkájával isrnerkcdtek'

lE.

Gazilalór'um AZ agúíámogatások

ipurikl

igénybe-

22. Dél'al1ö]di Regió Települési Egészségterv

Egesület konÍerenciája,
25'

llla

E gvttí st a

vásár

véte]ének rendje' 16 óra

23.

nen namák egvndst nóciók,

Ö s Szehai

niűSora] kéSztiltek az iskolások erre az a1kalomra. a

?9$}. ú&tó&el

Puhán reagetye si'órn

Mint

Ki

28' Katonai ruhá7ati vísár

Veg1es

NívóS

Az ősz megúLlt egl pillanatra

Lekapcsolon - ezl nem

ter és képviseló j elö1tek be]nutatkozása a
nú\,clődési háZ nagytermében ]7 órakor
Háztartási nűanyag iiru vásár 9-13-ig
l8. Ruházati vásár
23' Megerrrlékezó szabadléri szentmiSe a Ma5-aÍ
Kijztársaság ünnepén, a lbnadalmak és háborúk
á]dozatainak erllékére. Koszorúzás Nag'v lmre
emlékt/tblája előtt a
műveJíídési ház par(ában i7 órakor

6'

önkormányzat épületének ia]án 1áthaló.

Otthondban

A r(ídió ul'lottan ontja
A vad' l<tsene s hírekt

is

otthont adtunk.
KoSSuth Lajos szii]etésónek 200' évfordulóia alkalmá'
ból Szeptellber l8-án emléktáblát avattunk' mely aZ

Első estém az ld'ősek

Sután baktatnak Jblém'

Isntét lezárLrlt egy iinkornányzati periódus' okóber 20a után aZ onök ílta] meg!_álaszfuÍl képviseló testület

hónapban szépségtanácsadás' kiilijntéle vásáLok, és
családi rendezlónyeink is voltak. a választísok kijzc'

ledtélel jep'lzói konferenr:iínak

szásságaira is felhivja a firyelmet.

á1l e nemes

MUKODO
A7 őS7 bekijszihté!e] beirrdult a műve1ódésihízban is
a ..szezon"] Kis átszervezésekke], de Sikelült minden
csoporlunk színrilLra he])et biztosítanunk a házban' A
zenei oktltíst új és nyugalnasabb he]yre köllijztettük'
a színpad me]letti k]ubszobít tettiik e3} kicsit ]akájosabbá erre a célra' Mivol a gyennekiátS7óh,l7 új intéZ'
nényben kapott heli,et. í$'adolt \'olt a lehetóSég aZ ít.
szenezésre.

körében, megbecsülésben és
tiszteletben tö|thetnek.
Nekik, róluk szól Hegedűs
Ferenc terse, amely o1ret köszönti, de mai világunk vis-

célkitűzéstánogatójaként'A tönény lehetőséget ad'

meg\alóSult gudasági munka

progr-amról po]gárnestel úr taltott részletes beszámo
lót. nlelyct lcljes tel.jedelnébelr olvashatnak a sutlogó
hasábiain. sor kerüll a közeigó önkormányzati vá1asztá
sok kapcs/rn a szavalatszám1á1ó bizottsiLgok tagiainak

október hónapban az időseket ünnepeljük. Kívánunk
nekik szeretettelies, boldog
időskort, melyet családjuk

10

óra

ölelnék

Itt setnní buj az emberekkel
Arcom nincos, szelíd, komoly

Holnap

Gazdafórum Hajtatott paprlkalélék- és

ajt

ene rtiL: ió k'

N ővé t*ék nap

Nyugdíjas báL

5ökérzöldségek tápoldatos ijntöZése'

g

v

górral

.j

önnek

az arcukon mosol,t.

16 óra

BMM

Móraha]orl. 2002' szeptenber 3'
Hegedűs Ferenc

Jogí rovat

Kék Hirek

Mit jelent a kötelesrész?

Aktuá]is rovatunkat kajszöngttel keLl kezdenem nek do]gozniuk kell, mir,el .,pénzt hoznak a
mindazon Tisztelt olvasóink számára.
házhoz'l Viszonl. ha a rendőr azt megál]ítja és
korábbi ie$zetünket olvasya az abban leírta- aZ a1apvető üZe]ne]tetéSi feltételeit nem látja
kat
biztosítoltnak, a szabálysértési bírság, elviszi
Az utóbbi hetekben Szinte máI nem találko- a háZtó] a pénztzunk naphosszat gazriát]anul kóbor]ó ku\'ákka1 a kóm1éken, továbbá me&jelentek aZ uta- Álip?lv, ho8y a kiizúti forgalonban csak olyan
jánlíível lehet réSZt venni' anely rendelkezik
kon a ,'piros villogók'' a
a járműkategóriita előírt érvényesfolgaimi
októberj számunkat bíinnegelőz.ési
i,a_ engedéliyel. hatóSági jelzésSel' kötelező
g1;onvédelmi célzatú feLtilágosításscl szeret- felelósségbiztosítással és környezetvédelmi
ném kezdeni' A települéS külteriiletén. tanyán igazolólappal' A jámű vezetójének a jrírműéló családok' valamint a szezonális jelleggel kategóriiíra én]ényes vezetői engedéllyel ke1l
ott tartóZkodók ÍjgyslmétSzel€tném felhívni rende1keznie' éS a vezetéskor szervezetében
arra, hogy a hűvösebb idő és a hosszabb
nem lehel szeszesihl, vagy nem lehet szeszeskák bektjszöntével a tanyavjlág forgalma
1taltól befolyásolt állapotban'
kéllyéúlik, így az ótizetlenü] hagyott értékek'
betakarított termények' jószágok könnyű
Zárszókénl, meg kel] em]ítenem a munkagédává válhatnak. Helyezzék azokat biztonság pek áltai a közútra fe1hordott sarat I Ene á magatajtásra a rendór semmifé]e magyaráZatot
ba, megdolgoztak érte| AZ utóbbi idóben a
lepü1ésen több olyan .,nem helybéli'' szemól- nem tbg e]íbgadni! A iöJdben dolgozó gépek_
iyel ta1á1koztan. akik mál rendszeresen láto- né] legyen tartozék a \€Zetőfülkében a Sepíj,
gaiák a vendóg]átóipari ]étesítménygket'
és a ]apát' aminek segítségéve1a szilárd bur
Zijltünk é]nek, miközben senki sem ismeri kolatú útra való ráhajtáS elótt a keleket le ke]l
garan
ti./lili,ni.
Biztonságos köZlekedést kvánok mindenki
Kórck mindenkit ana, hogy aki idegen nekI
albérlóket ibgad a házába, va5 idegen idény
munkásokat alkalmaz. folytasson egy kis
Hallai Gyula r.szds.

akik

A

kijtelesléSz korlátoz'za az örókhagló vagyonávLLl való
szabad rendelkezési jogát' Ug1lnakkor lédi az örökhagyó
legközelebbi hozzítartozóit azzal. hogy réSZt biZtosít aZ
örökhagyó vagonából szímukra kedvezőtlen végintéz
kedés esetén iS' KölelesréSz illeti neg az öúkhagyó le-

megértette.

származóját, háZastáNát és szülőjét' ha aZ örökég
negnyí1takor aZ ölökhagyó törvényes öIököSe vagy
végiritézkedéshiányában az lenne. Ha az öIókhagyónak

kerékpátokon.
ls

több g}ermeke Van. a kötelesÉsz valamentryi gyermeket
rncgilleti.

Ha a hízastárs a ]oszárIlazókka] cgyiitt iirökijl.
leszálmaziik

a

hagyatéki vas/on á]lagát. a háZaStárS pedig
annak has7onéh€7etét ijrtjk]i'
Ebben a7 esetben a háZastársnak járó kötelesrész a
haszonél\ezeti jog kor]átozott mértéke.A kijtelesrész
alapja: leszármazó és Szü]ő esetén nemcslk a hagyaték
tis7ta értéke'hanem az örijkhagyó által bíÍkinek adott
aiándék juttatáskori értéke iS.
Nem tartozik azonban kötelesÍész alap.jához: aZ örök
hagyó által a halálát negelőzó l5 élnélrégebben
a

éjsza

cse

pré
le-

bálkinek juttalott adomány értéke;az olyan adomárt)''
ame]yct aZ örökhagyó a kötelesrésZle .jogosu1tságot
lrrrchozci Lrpc.o.ar kelerlezeser nrepc.o/Lien julrarol: I

kö-

o\er.

szokásos mértéketmeg nen ha1adó ajánc1ékl a házastárs
és a tartásm rászorult ]eszfumazók részéte nyújtoll lartás;
az arra rászolu]ti más személ1'Irek e]]enértéknélkü]

nyújtott tartá5 a lét1enntartíShoz szükséges mértékben'
Kötelesrész címén a lgszármazót és a Szü]őt annak a fe]e
illeti meg. ami neki mint tijn'én}€s öIijkösnek jutna. A
köteleslésZt minden teher és korlítozás nélkiil kell
kiadni. Nerl jáÍ kötelesÍéSz annak. akit a7 örökhagyó
énényesen kitagadott'
(A kitagadáSlol a Suttogó köretkezó szánában írok.)
ErtesíÍC ': Íis.Íelt Ug;felehut, hog Lig'félfogatlúsi időn

gánnyonozást'' személyüKel

33

- ]

3 nobi
]

lte l eJü

r|'

mb'óI'sparancsnok

eset1eg kérjen aján1ást az elóző a1ka1mazóktól'

vagy híja fe1 a kolábbi főbér1őket, kétjen referenciát. Ez a kezdeti biza1rrrat1anság a
Helyesbítés
illene a lakókömyezet raglonbiztonsága miatt Ezúton kérünk elnézéste cikk szerzőjétó1'l' a
suttogó múlt havi számában szerkesztői tévedés miatt nem az ő n€Ye sz€repelt a Kék
Második lontos témakú a ne..ő8a.d4srígl hírek rovatban aláírásként. Természetesen
gépjánniivkkel vLó kö:titi kö:lektlés
a szeptemberi számunk Kék híreit is Hallai

saját-

fontos.

ltlc1viltoaott: hétfőn és póntel'en 11-16 óúig tt Tele
lúzban' ynLanint idíhot epEateÍés Íehetséges a 063()/328-

,6a
kapcsolatban.

Dr. Arra Gabriella

ttos

liltall-

szlbáLyL
szabályai.

Ahhoz nem iéÍkétség' hogy ezeknek

ü91véd

a

Gyula rendőr százados, megbízott őrs-

gépek parancsnok

írta.

Felhívás!

Selyemakácfa csemeték eladók!

A Röszkei Kossuth Mg Szövetkezet

Tel.z 06,201438,0997

Röszke, Felszabadulás u. 4l

a 2002. évre járó haszonbérleti di|at
2002' november 4-14-ig terjedő időszakban
munkanapokon 8-14 óráig fizeti ki

.

-

a földtulajdonosoknak'

A

szövetkezet lehetóséget biztosít a földbórleti

díj fejében

Fa kivágást, tüzelő összevágását

termény kivitelére is a fenti időszak alatt

motoros fíírésszelvállalom'

kedd és cstitörtijki napokon 8_14 óÍáig.

Horváth Mthály Röszke, lII' körzet 290.

IGrjük, feltétlenül hozza magával bérleti szerződését,
adóazonosító számát, ha nem a tulajdonos jár el,

Tel.: 06.701277.56j4

Csőtörőzést vállalunkI

két tanú á]tal a1áírt meghatalmazást.

Röszke, 2002. október

1.

Dr. Thnács Imre
einök

4

A Röszkei Kossuth Szövetkezet
őszi földmunkákat vállal.

korszerű, francia,
öniáró BoURGolN kombájnokkal.
Érdektődni: 06-2019803975 06-201965 |264
20a2" aktóbet

E1EIMOD KIUB
Eletmód klubunk legutóbbi összejöve.
telét az őszi úirakezdés után szeptem.
béÍ25-én ta]tottuk. Témánk ezúttal is a
magas vérnyomás körüli problémák úi.
raéÍtékelésevolt.
Vendégünk volt Durszt főoryos úr, aki megelőSílette'
és ú.j ismeretekkel bóvítette aZ Egészséghétalkalmával
e1hangzott előadását'
Az elsó és 1eglontosabb kérdés,hogy mit nevezünk
magas vérnyomásnak?
Erle egyetlen szánadattal nen lehet vá]aszolni, nivel
lz uptintálrs \eln),'m,l\ertek az eg1én epeszsegt ll'l_

FALuGAzoÁsz rÁ.l ÉrozTATóJA
Fö1dalapÍt támogatás kiegészítése,kételme:

fu :r .100 hl rlltri .epi.zLralr ternelo. ah ez erbcr rem rehele 'genlbe az egeb jogcrnen

(hasZonélvezet, szíességi használat' stb') hasz
ná]t külterü]eti Íij]dteúlele után a földa]apú tá_
nogatásl. az most pótlólag kérheti e tánogatás
kifizelését, ha földhasználatát 2002' június 30
ig az illetékes

Földhhatalh0z bejeIentette.
Határidő: 2002. október |5.
A határidő elmulasztása jogvesztőI

plllolol é\ lar.bele8.e!eilol IüÉgd' Altalaoan n,'rd_
hatjuk' hogy magas vémyomás az a vényomásérték.
ahol a kezelés haszna megha]adja annak kocMzatát'

Mi

infarl1us, vesekárosodás. élelmeszesedés'

A kezelés kockázata:
La.Uk illel\e a

a gvógyszerck okozta mellékia_

A nomtális

vérnyomásérték felső határa:
Egészségesembemél: 140/90 Hgrnm
cukorbetegné]| 135/80 Hgmm

Vesebetegnél: 125/75 Hgmrl
Nagyon fontos, holy a legreszélyesebb szövódmény, a
Íeni'egető agyvérzésmegelőző tünetei\e] mindenki
li'./lrb.]n leP)(n: Ia-ld' lejllá:. .zedüle'' ot t r,|-re.'

A magas lérnyomás'

aikoholtbgyasztás és
doháryzáS egYüttvé\'e jelentik a legnagyobb kockáza
tot' A vémyomáséltékek napszakonként is ingadozást
mutatnak. legmagasabb hajnaIban és az esti órákban'

AZé fontos.

Tiszte]t olvasók ebben a szírnban közöljük'

prcgramajánlatunkát' Terrnészetesen ez az aján_
lat uem kóbevésett, a segítő szándékLi

so$5/(-ck bekelü'e.l köll'e!e'

a rendszeres

zák az ag.li történéseket'

Ezért nem mindegy. hopy nilyen értékól Szökik fe]
hine1en a vérn1,onás'

Mi a legÍbntosabb teendó?
Prn:r'rrnenle..eg e\eLcn

.

e\enLe \cr1)onis

e]ienórzés' isméteiten magasabb értéknéla háZiorvos
fe1keresése, a szükséges kivizsgá1ás elrégzése'

Az életnódi

kitikákat,

kes,/llellül

r

kd_

gabona fu'trtot 5/e/.r nrlrgo\

bu13onya köre1lcl.

Követklző iissaejö\'eÍelülkh ennek 0 t(]barnak qZ él

ségfej

,lpi,

tttlJiiI

iinA tc,.

Le

sztő

I ninA le,

ptoblénája.

Nag Ernő

Á

áskereső klub 13-17 ónáig

PÉntek: Filmmúzeum' filmklub

11l-12 ónáig

juk osztani.

Más:

.!hájuk' rnegunt játékuk van' kórjük hozzák be
a sere]'jóléti rzolgilat épüleiebe l Rjkóc7i u'
22.), ahol a rászoruló családok kiizött szét tud-

A felajánlásokat előle is köszönjük!

Hétfő: Kismamaklub
Minden hónap első hétfőjén 10-11.ig

A

Kedd: Kamasznap 1Gl9 óráig

tanyagondnokok a munkíjuk sonin' nag1on
Sok kóbot csavargó kutj,áVal t&lálkoznak. KéIjük a kutyák gazdáit figyeljenek oda ajószágra,

Szerda: Játszóház 14-17 óráig

okozhatnak.

mert a szabadon lévő ebek sú1yos tragédiát

A grermekjóléti szolgálat munkatársai

IeIesorok _ oki holljl odio út
A köZelmúltban egy újabb hasznos 1ehetőséggel
bővü]t a Teleház szolgáltatásainak ]iStája' neveZetcsen negál1apod,lst kötötlünk egy Intemetes

liirlra'uhjzzrl.

-

Sunbook!,'!1. Hog)

mi

ebból az idelátogatók haszna?
H_'zno' e. erte\e' ailndeL ]ehet l közell'jÜn
nepehe. névnapra. SZii]etésnapm' különböZő

tankön1vektől a szakkön)Yeken át a bestseller_
ekeig mindent megtalál aZ áruház kínálatában,
ne1y folyanratosan bór.til a vásárlók igényeinek
negÍalelően' Kiln1reken kívü1 még rcndelhet
CD.romokat, kön1r'et CD_Rom nellóklettel'
műsoros kaz€ttát, térképet.
Minden eg,res termékő] kü]ön ismeltetó oldal
ál1 rende]kezésrc' E$ kön)Y esetében pl'| közö1nek egy jól látható színes képet, a könr/ tartalnát. szerzójét' a kiadót, a könyv méreteit, o]_
dalszámát és aZ árát. Mggtekinthetj a legfris_
sebb kijn}^/aiínlalokat, újdonságokat. rnelyek a
köZe]jijvóben jelennek meg, és hogy le ne késsen róluk' előre megrendelheti, nelv móg nem

\, i!

igéMe

PROGRdMJAINK HETI RENDJE

A nyári éLetnód táborban megis]nert ételek köZül

Ve,,J,

vett

Tisztelt olvasók, kérjük ha felesleges gyermek

csa1ídi esenényeke egy szép könyv. Az

L.e

ós a használatba vevő
írásos megállapodásának fén1'rnásolatát
(iilön írásos nyilatkozatot arról' hos/ eZ éY.
ben €rr€
a terüIelr€ még támogatást nem

észrevételeket szíl'esen vesszük. hiszen ez a
szolgálat Önökéért \"n.
Minden programunk ingyenes, bővebb inforrná_
ciók a tevékenységekkel kapcsolatban a telefonszámunkon kérhető (573-820)'

kérdésekrész]etesebb tárgya1ásríra de
cenbeli iissZejövetelünk alkalnrával visszatérünk,
melt eZ a]ka]ommal is lijbb ]ényeges kérdésrnerült
még fel. amire már neln tudtunk kitémi'

e

lap_szemle'' fénymásolatát

''Földhasználati
Á
használatba adó

hogy aZ aiap véÍ|yomás érték normál tar_

tonányban legyen. neIt a \'érnyomáskiugrások oklz-

/ö.en

Ez éü regisztrációs iratait

A Gyermekjóléti Szolgálat

a kezelés haszna?

Hos/ elke 1jük a magas vémi,omás következtében ki'
lJl'Iu'o Jegre.re|1e'ebb oeteg'ége\et: ag1érzer.'z r

Hozni kell az alábbi iratokat:

és

Jtl ::"hate, l"p,l,Ler.

Petutk Lnc-tóne

J.,lra l8o'o

nenttí! higi énésszake mbe r'

",

tlirlu

lt\íipottt: október 30'
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heliili kun,nunikititt
órakor a Tankon1h(tn.

Dr Siivényházi Ilona
Röszke Község EgészségvédőEgyesülete

2üü2. októbet

Intemetes áruháZ kínálatában kijzel 20'000 tel_
nék köZül \,álaszthat albumok, könpek a
gyermekirodalomtól a kriniig. a szépirodalom-

-

tol ,,/

..met.lle-je.zrerig.

i,

nyelr e,

kötelezi semmire, nregjelenéskor módosíthatja
me!renJelé.él' A legi'.rto'abb. hog nincs
szállítási és postaköltség' a könyvet megérke_
zéskor a Teleházban veheti át. Minden nap 12
óráig megrendelt kdn}"', másnap, a délutáni

időszakban 1eadott megrendelés pedig két napon be]ül kiszá1lításra kerül.

fontol mqgqnl|'1gnpl1. hog1 nagon 'ok kön1'

\€sbo]t,

könyvkereskedő vásáro] az áruházbó],

usrna/on d/ iron. mint On. ani att jelenti.
hogy on jóval
vísárolhat, hiszen a
'olcsóbban

kereskedő árrését nem fizeti meg, és a Teleház
sem számí fei semnilyen plusz költséget'
A Te]eházban bárkinek szívesen segítünk eliga_
zodni az áruház olda]ain. kiválasztani a keresett
könyvet' elkiildeni a megrendeiést'

A mi

külön kedvezményünk, hogy az
Internethasználatért abban az esetben nem

kell fizetni, ha az áruház oldalait használja va'
laki. éS nag/obb összegű megrendelés esetén
a kinálasztott kön1v(ek) árából kedvezményt
adnnk Minden érdeklÍídőtszeretettel várnak
q Telehóz munkutórsai hétÍőíó'l póntekig 9-21
oratg.
Bende Annamária
teleház munkatírs

Választási Melléklet
Tájékoztató
a 2002. éúönkormányzati választásokhoz
Elnöke 2002' októbcl20 napjáIa ÍűZte k aZ ön
kor'mányzati képviselők és po]gármeSterck á]ta]ános VálaSZláSának
időpontján' A választás r,asárnap reggel 6'()() órakor kezdődjk és 19.00
óráig talt. A választópolgárok a 1akóhelyük szerinti szavazóköúen ad
hatjík le szavazatukat'
Az önkormányzati vá1asztás egfordulós. A lílasztalskor a település cgóSZe alkot elf vá]asztókerüietet, a képriselő testiilet létszáma a lakossíg
számának fügpényében !áltozik' lgy RöSZkén kislistás víIasztísirend-

A Magyar

KöZtárSaSág

szerben 1l képviseJót lehel megví]asztani'

A

kislistás váIasztás lén},cge. hogy a szavazólapon ABC sonendben
szercplő jelöltek kajzül a képvisc]ó{estiilet létszánának megfeleló szemé1yre lehet szavazni, s a sonendben legtöbb szavazalot kapoti SZené
lyek 1esznek a képviselók. A szavazás során a szalalólapon több jelölt
re a megengedettnél nem lehet SZa\'aZni, ekk)l a sZaVaZís ór!énytelen'
Ha a szavazólapon a megengedettnél kevesebb jelii]tre szavaztak. ebben
aZ esetben a leadott Szavazalokat élaénye5nek kel] tckinteni
Minden települéSen a polgármesteÍt így Röszkén is - a vi'ilasztópo1gár
ok köZvet]enü] választják' A szalazóLapon ABC sorrendben szercpló
személyek közül egy szenélyre lehet sZaVaZni. A ]egtöbb szavazat()t kapott ieIölt lesz a po]gírnestel'

A nlegyei közpyűiés vá1asztísa során a megye két váLasztókerületre oszlik' Az cgyikbe a 10'000 vagy ennélketesebb lakosú telepÍilések, a mii

sikba a ]0'000 lakost negha1adó lélekszámútelepülések tlirtozlak'
Röszkén a vá]asztópolgárok a jelö]ő szcrrczelek (pártok. úIsadaimj

s7en€Zetek) ílta] i]L]lít(Ítnle$,ei ]istákr'a szavazhalnak. A szavazólapon
csak eg} listára ]ehet szavazni' Az cgles listák a riijuk leadolt SZalaZa
tok arán1ában jutnak nlandátumhoz' matcmatikai szánítás erednétrye
ként' Nem kapnak mandátumot azok a ]isták. ame]yek a rálasltókeliilet
ben 1eadott öSSZeS énényeSs7aluat,17c-át nem éÍékcl'
Fentiek SZeÍint Röszkén a szavazás napjín a vá]asztópo1gárok a
képviseló testület 1l tagjáÍa' a polgáÍmesterre, va]amint a megyei
közgyű]ós eg} listájára acLhatják szalazatukat' Amennyiben egy polgátmestcrje]ölt indu] képviSeló jelö]tként is' rá ]ehet SZavazni, mint pol8árnestel jelö]ue éS képviselő jelöLtle iS' A \ílasztás ]ebon1,olítilsíta lálasztási bizottságok éS a Helyi Választási Iroda légzi' A Helyi Választási Bizottság ós a szavazaNlámláló blzottságok feLadata a választás eredmén)ének mcgál1apítása' a VálasztáS pártat1anságának. tisztaságának.
tönén1ességének biztrlsíti:Lsa' szükség cselén a vá]asztás töryényes rend
jének helyreál1ítása' A Helyi Vá]asztási lroda \'égzi a vá]aSZtáSok
elókéSzítéSét'szenezését'lebon}'olít,lsát. ígi' tó icladata a választópol
gárok. jelöltek és ajelöló S7enE7etek pí.tsemle8es tíjékoztalása' a lör
\ényes íeltételek meglétének és a szaknlai szabá]yok betarLásának bizto
sítása és elienőtzése. a !ílasZtás technikai t'eltéte]einek biZloSíása'

AnSal Zsolt
aljegzó

Beszámo|ó Röszke Község onkormányzata
s98 - 2402

Gazdasági Munkaprogramjáró|
Az Önkormányzat községpo]itikájának

a1apértékek rnegjelö]ése helyesnek bizoryult, az egyes téte]ek lópésűl lépéSrcn)€rtek egoldást, éS sZámos konkrét eredményről is beszámolhatunk'

Röszke Község Önkormán}zata a töNényből adódó köte]ező ltiadatait el
látta' A ciklus alatt eÍedmén}es vo]t azon tölekvésünk, hogJ" a köte1ező
feladatok ellátásának sérelme nélkül váJla1junk olyan önként vállalt fe1
adatokat, anreiyek a községben élő embereknek jobb életkórü]ményeket'
jobb é]etteret biztosítanak' A testlilet a tgnezett és újonnan jelentkező
köteleZó és önkénl vállalt feladatok finanszírozása Során elkeriilte az eladóSodást' és vagyonának fe]élését'AZ Önkomán1zatnak működésre lellett hite]e nincs. sfatégiai jel1egű kérdéskéntkezeltiik az Európai Unióba való cSatlakozást'

Az íllamalapítás 1000. ér.'lbrdu1ójára színvonalas ünnepségsorozattal em'
]ékeztünk meg. 2000 ben 52 db Mil]enniumi em]ékérnet adtunk át ma
gánszenó\eknek, valamint 27 db Mil]enniumi emlékzász]ól a köZösSé
geknek' Térségiszemlé1ette1 való gondolkodásunk jegyében közleműködésünkkel késlült el' hag/tuk jóvá a Honokhátj KistérségSAPARD
progranját'
AZ elkéSzített program a vártná1 lényegesen alacsonyabb hatékonysággal
tudta segítenj az agníriurn megújítását' tekintettel a megla]ósulás elóre
nem ]átható akadályaira (SAPARD ptogram beindulásának kérése).de
minden bizonlyal kóZre játszott abban, hogy az agriiriun szereplői
jelentós vidékfejlesztési támogatásokat h]dtak c]n),emi'

A testület míködése
AZ éves munkateryek összeállításánál jelenttis mórtékbell támaszkodtunk
pónzü5/i lehetőSégeink függvényében a gazdasági nunkaprogramban

megibgalmazotta(üol' A ciklus eltelt időszakában aZ onkormánylat az
l998 - 2002 é\€k költségveÉSének e1fogadása során kieslensúlyozott'
stabi] költségvelósi polilikit fo]ylatott' AZ éves költségvetéseiben a
kötelezó alapfeladatokat ellátó inléZméryrcndszer nűködteléSe mellett
az önkormán1zati vag'r'on fejlesztésére fordftott fonások aránya jelentósen növekedett o]y módon' ho5r egyes fejlesztéSeket jelentőS 1akossági

hozzájárulással \'alósítottunk meg. Az eddig folytatott kie$,ensúlyozott
költség\etéSi-poliÍika megalapozza a cikJus hátra]évó idószakának kö1r
ségvetési pozícióját'

A

testületi üléSek nyiM{noságára' a ]akossági kapcsolatok erósítóséIe
mindenkor nagi hang.ull t hellernin\.
A kábeltcievízió valamint a Fa1usi Slttogp'iendszercsen kielégító tájéklztatásl adott a testület munkajáról'
E\,gnte kdzmeghallgatáson (Falugyűlésen) tájékoztattuk a lakosságot aZ
onkormán1zat munkí járól.
A bizottságok önálió külső befo1yís mentes nunkája - a fokozódó sze
repvállalás mellett a dernokratikus működés es'ik aiappilléréléváltak.
A bizottságok fontos szerepet tö]töttek be az önkormányzati gazdá1kodás
és az öntornrán]zati döntések glőkészítésében'Külőniis jelentőséggel

bírt aZ átruháZott hatáSkörben hozott döntések meghozata]a'

A

közgyűlés mííködésénektervszelűSége' a negújítottSzeryezeti és
NíúkddésiSzabályzat, a beépített garanciális szabályok, az előkészítés'és
a KóZigazgatási Hivata]lal kia]akított konekt kapcsolat biztosította, hogy
a bjZottságok éS a testü]et munkájában a löryéryesség énényesült.
A ciklus sorí' két alkalonma] értéke]tüL váilalkozói íórumon a telepii]ésen rnűkidó rállalkoziLsokkal, válla]kozókkal a gazdasági munkaprogranban Í'og]a]tak megvalósításánal lehetőSégeit'

lUUí- üllűDP;

onkormán1zati kapcsolatok

Köte|ező

Az Önkormán1zat az Európai Unióval való csat]akozás sze]lemében
jelenl05 küII.'jldl \i]pc.o]aloLdl ulu[rtort kj.
Jugo,'lláüa: re.trér-települe. Kanizsa kÜr.eg'
Testvér-te]epü]éSi szerződésbe fog]alt együttműkijdési te.ületek a
kuJtúra, a sport, g;zdaság és a természeti értékeink megóvása' E terü]e'
tek köZül a kultúm kapcsán kiemelkedő kapcsolataink vannak a magyal

kultúra hagyományait órző csopoftok kiilcsönös csereje területén, valamint aZ oktatási intéZmények köZöttj együttnúkiidés területén' Jó kapcso
lat alaku]t ki a két római katolikus egyházközöSség tedletén is' RendSZe
rcs a kti]döttségek csereje egymás kulturális rendezvényein.
fundszeres a sport kapcsolat a labdarúgás. a kézilabda és a sakk területén' Rendszeres a gazdasági kapcsolat a két település köZött, eZ külön_
böző vállaikozások együttműködéSe a1apján áliapítható meg' lbbb olyal
vállalkozás találunk, amelynek mindkét o1da1on van telephelye'
Ternészeti értékeint megóvása teniletén a két te]epü]ésen működő civi]
sZen'eZetek jó1 együttműködnek.

Románia:teswér település Tormac (Végvár) Temes megye
Testvér te1epüléSi Sze[ődésbe fog1a1t együttÍnűködési lelületek a kultúra. a sport' a gazdaság és civil szer,'ezetek es/ünműködése,
E területek közül a kultúm kapcsán kieme]kedő kapcso]atok alakultak ki,

különösen a néptáncoktatás ted]etén. A Végváron mííködő két néptánc
csoport képzéséveJkezdódön az a tevékenység, melpt onkotmányzatunk
támogatásáva] a Szeged Tánces'üttes A]apÍbkú Művészeti Iskola végez.
rnely mai napra kiterjedt Temes megye valamennyi magyar lal1a telepü
lésérc.s Arad meg1e néhány magyar lakta településére'
E munka eredményeképpen ma már a végvári együtlesek európai hírű\é
váltak. Magyar ku1túra fennnaradásához községünk több mint ezer kijter
nyi könyudonránnyal játttlt hozzá. Kienelkedó kapcsolat l,an a két alsó
íokúokatáSi intéZnényköZött' Rendszercs a kü]döltségek csereje egymás kultuiális rcndezvéryein'

feladatok

'

Ivóvíz_ellátás, szennyvíz'ellátás
onkormán1zat i] lelildatát lovábbra is a Terse3i V'zmu Üzenelteté.i ln
tézményen' illewe az azt inányító Társu]ási Tanácson keÍesztül lálta el. A
Társulási Tanácsba testijletünkbó] 2 Íő vesz réSZt' Dijntéseinlúel a fe!]n'
tartáS éS a rnűködtelés jelentős rnííszaki fejlesztéSen ment keresztül'
Iróvíz_ellátísunk}toz a vízkész]et elegendó, viszont az Európai Uniós
nomáknak több összete\Ee nem felel neg.
AZ újonnan negépített hatánitkelőhely elLátáSára kiépüll vízvezetékr€ndszer kapcsán korszerű számítógép által műkddtetett \€ZéIlés épült meg.
A 2000. óv végére megépült SzenlníZ hálóZat 529 ingatlan tulajdonosnak teszi lehetóvé a szennyvízének a hálózatba történő bevezetését - sajnos eZ ideig aZ érintett ingatlan fula.jdonosok mintes/ 30%_a é]t ezze] a
]ehetóséggel' A vízdí.j rregállapításánál törckedtünk arra' hogy a megál_
]apított díj taÍta]mazza aZ amofiizációs köllségeket, így a sziikséges Íelújítások,javítáSok e1végzéséIea fedezet bizbsít\a vo]t.

ór'odai nevelés
Az Önkormán1zaL e feladdLáL r Ndpkö/]ollhono. Óro,h tntezrer)er Le
resztül látta el, mely 2001 ben a
Pagony o\'oda'' ne!€t \€tte
',Százho]das
te]' Az 1999 2000 es nevelési tanévet aZ újonnan megépü]t óvodában
kezdte el az intézmény'a tanyai óvoda vá]tozat]an fenntartása mellett'
Az intézmény munkáját az onkormányzat által elfogadott Pedagógiai
Prograrn alapján végzi sikeresen.
AZ ovoda \ezetése és dolgozói folyamatosan készítik elő a minőség_
biztosítási rendszerbe való bekapcsolódást. A működési feltételek bizlosításával az onkormányzat é\,es kö]tségYetési rendeletben gondoskodon,
működéséró] óvente beszámo]tatta aZ intéZn']ényt'

.'

Az onkormányzat

Alaptbkú oktatás
e feladatát az

Aitalános lskola intézményén keresztül,

annak Pedagógiai Prcgrantjában loglaltak alapján 1átta 9l. A tanulók is
kolába jár^anaJ' lne8kö"rn) ili.él ,,lIrmint a taruIcjk elttmere.él ar on
koÜnán}zat rendeletébe sZabá]yozta'

Franciaország: tesnéI telepü1és Montrcdon - vabre Kanton
A kapcsolat kiterjed: kultuúlis' spolt, gazdasági és környezetvédelrni
Iületeke' valamint a civil Szer'/ezetekkel való közös együttműködésre

te
éS

az idegenforgaiomra.
2001. Franciaországban a Magyar Kultúra éve volt ennekje5Ében önkolmányzati delegáció utazott a testvér településre közös kulturális delegáci-

ólal.
2002' él'ben lrancia tesb'éreink tettek 1átogatáSt településünkön' Ku]turális deJegáció kísérteeJ ó1et, valamjnt a civilszervezetek rczetői. A dele_
gáció cserét eredményeként megkezdődtek a civilszenezelek köZötti
konkrét munkatárgyalások' valanrint a gazdasági kapcsolatok felvétele.

olaszország: pattner település Bussolengó
Konkét együttnűködési megállapodás aláírásáJa nem került még SoÍ.
2001 ben bussolengói őszibarack íesztiú] keretében kiá]1ításon rnutaltuk
be települéSünkel. EZt köletően köZsógünkben személyes ]átogatást tett
delegációjuk, úo1 neghatároztuk a konkrét együttnlűködés lehetőségejt.

onkomlányzat nc]iett az intézményeinknek is j9lentős külföIdi kapcSola
tai vannak.

Általános

Iskola:
,

Százholdas Pagony ovoda:

Dánia
Románia

Nakkov

Dánia

Stubbekobing

Finnország

Csikzentdomokos
Varkaus

Az onkormányzat a civiisze ezetekkel. az egyházza1, az önkormán}zati
szakmai' mdomán),os, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervekkel való
kapcsolata közletlen lakossági kapcso]atok szé]esítésérea település gaz'
dasági, idegenforgalmi, társada1ompolitikai célkitűZéseinek együtles
megvalósítására irányult. MegiSmerte azok proglamjait' köZöS pályázatokon igyekezett a működési és fejlesztési elképzeléseik konkét segíésében, rnegvalósulásában' onkormán1zatunk jó kapcsolatot alakílott ki a
település eg1éni otszággfr lési képviselójéve1' azonban ennek gazdasági
eredrrrénye e]marad a

?00f.

o&td&s;.

virt|ól'

Ingygl]esen biztosítottunk tanköny\et l_3 osztályos tanulók számiira'
kitűnő tanulók napközis ótkezésében 507Ó támogatáSt biztosítotlunk' A
Tehetséges Rijszkei Tanu]ók Támosatása AlapíNány minden élben anya_
gi elismerésben részesítette a kiemelkgdő tanu]ókat'
A Mótahalmi Alapfokú MűvéSzeti Isko]a' va]anint a Szeged Táncegyür
les Alapfokú Művészeti Iskola SegítségévelművéSzeti oktatás indu]t e] sikeresen' Az iskola kötelező felszeleltségének biztosítása óri]ekében az
eszkijzje8yzékben aZ intéZnény Szímára ka'Zponti]ag me8határozottak
köZül a szük!égleteket az onkonnán1zat íe1mért. éS a teljesítésütemezésél mogl]atározta' Az eszközjegyzékben fe1soroihk beszerzése azonban

rUr71p9.

h..

i7q.|..7 ha.onlóanr megna'rdjr ar onk,'rtrjn)zat ln)lgr

erejét. ezért pályáZati támogatások igénybe\'éte]érekelü]t sot ami nem
oldotta meg a hiányzó eSZköZök beszer'Zésót'
Ez a íejezet az orodiía is igaz' Onkormányzanrnk isjóváhag5rta a Csong

úd Meg'vei Közoktatás-lejlesztósi

Tewet. melynek iskolánk is része. In
téznényünk felújításría, újjáópítósére beadott pá1yázatunk 2001 ben sajnos erednrénytelen Vo]l' A műkódésj Í'eltételek biztosításáról az onkormányzat éves költség\€téSi rendeleteiben gondoskodott. AZ intéZményt
munkájiíró1 évente beszámo]tatta. AZ ISko]a 'munkájával szorosal összefiigg' de nom.pontosan ide taítozik, niégis é helven kellmegem1íteni azt
a téIryt, hog} onkonnányzatunk csaÍlakozott aZ ol1atási Minisztédun által ]étrehozott
Hungarica'' öszlöndíj rendszelhez' A kiírt ösztön_
',Bursa
díj pályázatra évente változóan 10 _20 fe]sőoktatási intéZményben tanuló
ha]lgató ie]entkeZik.
A n1ertes pályázatokat onkormányzatunk havi 5000 Ft'tal táÍnogatja'
rnel1,hez eddig az oktatási Minisztér'iurl újabb havi 5000 Ft-ot adott.
Evente 2-3 tanu1ó je1entkezik iskolánkból az Anny János tehetséggondo_
zó aiapíwány tánogatására' melyhez Onkormányzatunk 50.000 Ft tárro_
gatást biZtoSít, 1anulónként évente-

'.

Egészségügri és Szociális alapellátás

onkormányzat e feladatát vállalkozó orvosokka], a sajál tu]ajdonú ingat.
lanai térítésmentes haszná1atba adáSa mel1etl két háZiorvossa], ec], gyer_
mekorvossal' egl fogorvossal' területi el1átási kijlelezettsé3vá]lalási
szeződések alapján, valamint Domaszék Község önkomiányzalával

köZösen táÍsulás útján lékehozott ,,Családsegítő' Gyennekjóléti és
Védónői Szolgálat" intézményen kercSztlil látja el' Az intézmény vala
nint a vállalkozó on'osok rcndelkeznek a szakmai mininum feltételek_
kel, ani az ellátáshoz szükéges eszközöhe lonatkozik. Az orvosi ügye
letet szakmai kdvete]mén}ek mepáltozása miatt 2000 ben az orvosi
iig1elet el1átására az oMSZ Szegedi Mentőállomásával kötöttünk
SZerződéSl'

Családsegítő- Gyernlekjóléti és Védónői szoJgálat részére2002-ben úl
ingat]ant vásárclt OnkoImányzatunk, Va]amint aZ intéZménykeretein belü] az ovoda épületében 2002' augusztus ]-tól a kajzség történetében

elóször megkezdte műkijdéséta Bö]csőde J4 ÍérőhelJ,vel.
Az idóskorúak gondozáSa me]lett kísérletijelleggel a tanyán élő lakosok
életkórülmén1einek javítására a Homokháti önkormán)zatok kistérségi
egyesületének lámogatásával tanyagondnoki' tanyafelelősi hálóZatol
miíkijdtetünk' AZ o\'oda Altalános Iskola' Családsegítő- Gyermekjóléti
és Védőnói Szolgálat keretében nrűködő Bölcsőde, ralanint a Riíkóczi u.
22. szám alatti központi épület segítségé\€l köZségünkbelr le1jes egószóben mego1dódott a gi,ermekek napközbeni ellátása. Jogszabályi változás
miatt megvá1lozott a szociáiis otthoni beuta1ások rencije.
E leladal Za\'altalan el]átása éIdekében ilegállapodást kötijttünk a
Csongrád Megyei Önkományzatta1' onkormányzatunk ugyancsak jóváhagyta a Csongrád Meg1ei önkormán1zat ..Középtávú Szociálpolitikai
Prograrrrját'] valanint a,'Fogyatékosügri Programjít'l Változat]anul kiemeJt Íigyelenmel kísérjiik az időskorúak hel}zetét' fuluk szintén aZ intéznrény útján gondoskodtunk'
Hel1,i

Az onkorrnán1zat

Közutak és Kiiztemetők felntartása

helyi köZutak éS a tanyai íöldút hálóZat fenntartáSára aZ éves költségvetéSében a fonások lehetőségétől iüggően biztosílotl
a

fedezetet' AZ elmúlt ciklusban új út nindösszesen

800 m épült' A

onként vállalt feladatok
Ifjúsági és Sport feladatok
Az onkormányzat

kii]önböZő iqúsági szenezetek, szerveződések mun_
kaját fi$elemlel kísórte, múködósükhöz községi tér biztosításávai járu]t
hoZZá. amennyiben azt igényelték.
Jelenlós anyagi támogatásba! részesítgtte' részesíti a község diák_'
szabadidős és \,ersenysport mozgalmakat valamint a versenyspoltot
működtető sport Egyesü]etet' KöZségünkben jól működik a Diák Sponkör' A Röszkei SponköI4 Szakosztiályt működtet: labdatúgás. kézilabda,
sakk' SportlövéSzet. Gyermekeink a Bozsik II o$Zágos prcgnm kerctén
beltil sajátíthaqák el a labdadgás tudományát' ontományzatunk jóvá-

ha$'ta a ,'Csongrád Megyei KöZsxjlés spollkoncepcióját'l A Sportk)rnek adotl tamogata. tetnrszndlá.iroI l;/ eg)e\üleleÍ ar Ön\omán1zz't

rninden évben beszámoitatja'
Jelentős fejlesztést hajtoltunk vógre e terü]eten a Jövó}iíz megépítéséve],
anely szóleskörű társada]mi összefogással ulósult meg.
A TalQlékszajvetkezettel együtlműködve annak udvarán kialakíto't JátsZó'
téI is aZ itúságot szo]gá]ja' Változadan fomába fenntartottuk a Í'iatal há_
/a\oh ],]k'r.épllen' rl.árlá.i tamuga'asat' Ónendete" tény. hogy etenle
10-12 csa]ádot tudtunk támogatásban részesíteni.

Az

2002_ben pályáZat segítsógó\el jelentős kalbantartásl tudtunk régezni'
Be]terü]gten a ]akossággal közösen jelentós mennyiségííjárdaépítés,telújítísva]ósult meg. A kijztemgtót a Római Katolikus eg}'lráZkijzség taÍtja fenn' Fennttutási kö]tségeihez az onkorm,lnyzat anyagi segítséget biz'
toSít.

onkormányzat

a

Közbiztonság

telepü1éS köZbiztonságát a Csongrád Megyei
Rendőrfőkapitányság térítésmentes használatába adott Rendőrőn céljfua
kialakított ingatlanban nűködó Rendőrőrs támogatásával, a Po]gárőr
Egyesiilet, az onkéntes Tűzoltó Egesület támogatásával' valamint a
Határőrséggel kialaKtott jó együttnijködéssel gondoskodi(' Nagy eiőrelépésnek tartjuk' hogl a ciklus eleje óta nyolc fő rendőr te1jesít községünkben szo1gálatot' a ciklus elején átadott Rgndőri'Isön'
Település{ejl€sztés' területfejlesztés

megiér,őúthálózatunk e]éggéelhasználódolt' Felújításfua2001-bgn szakemberek ber'onásár'al teN készü]t, ame]yet lolyamatosal a fonások fiiggvónyében valósítunk meg'
A külterületi fö]dutak k.r'lbanta'ltására minden évben so.t kerítettünk'

a

Csongúd Meg1ei onkornán}zat

éS a Homokláti Kisté$égáltal készített
tefületfejlesztéSi programok összeállításánál valamennyi településünket
érintő tgrületfejlesztési kérdést beépítettünk' (SAPARD Megyei Terület
fejlesztéri program, Csongrád Megye Marketing Stratégiája és operatív
programja) Legfontosabb kérdések az M5'ös autópálya olszághatlárig
ti'rténó negépítéSe,Rószke Határátkelőhely rnegépítése,Szeged Szabadka rasúthá1ózat jugoszláviai szakaszának felú.jítísa'Szeged
Röszke Szabadka Csikéria _ Bácsa]más vasútvonal megvalósítható-

sági tanulmányterve'

Közvilágítás
Az onkormányzat e leladatát a DémásZ Rt vel kölött szelzódés alapján
1átja el' A ciklus elején kéSzült el a közvilágítás korszer'űsítése me1y

jelentősen mérsékelte a kö^,ilágítási

el

a

díjat. A köZvilágítáS keretében ké-

templomlorony díszkivi1ágítása' valamilt
Művelődési Ház parkjában 2002_ben a díszlaldeláber i,ilágítás'
sZü]t

.'

2001-ben

a

Humán közszolgáltatás

AZ onkormányzat a kdzmííveiődési, múvészeti terékenység céljára illetve
a köZösségi téÍbiztosítására a
Sándot Műtelődési Ház és Közsé
',Petófi
gi KiinFtái'-rt' mint önkororán1zati intéZménÍtartja fenn'
AZ épület tetőSzerkezetét valamint a hom]okzatát éS a hoZZá ta ozó palkot fglújítottuk a Meg]'ei Területfejlesztési Tanács, va1amint a Széchenyi'
ten' pályáZati íomíSainaksegítségéte1'
Erdekeltségnölelő pá\áZati fonáSok Segítségéve1évtólévre gyarapodik
a könyvtár állonránya' aZ intózrnóny eszköztára.
Az Egószségédó Egyesület aZ intéZmóny mellóképületében Tankoniihát
a]akított ki. Az jntézménykeze]ésébe adtuk a ,'Gyula Piispök'' Iskola ud_
varán lévő épületet. meJyben a Kaláka Hagyomínyőrző és Teleház Köz'

hasznú Egyesület az onkolmán}zatta] közösen kia]akított teleháZat
mííködtet, ane]y a 1'alu ilformációs éS humán szo]gá]tató központjfiá
vált' A Műveiődési Ház ad otthont a míívészetiiskolák működésének, va
lamint önál]ó íornrációs tánccsoportot tart fenn'

Az Önkonlányzat va1amennyi kulturális rendezvónyót az intézmóny szer_
vezi, bolryolítja' többek köZött

áilamalapítás 1000. éves évfordu1ójának
méltó megünneplését, lalunapok' határőmapok szenezését' Az intézmóny műkódéséhez szükséges Íbrrásokat az onkormányzat é\€s költség_
vetésében biztosítja' A2 intéznénytnunkájáról éwnte beszámoltatja'
aZ

Csolgrád Me$e KörnyezeMde]mi programjába kerük beépítésreaz a

is aktív
tartozó 32 település
a1kotja a rógiót, melynek keretében a te]epülésről az előírásoknak
megtilelő gyűjtőhelyre kerül a szilárd hulladék szelektív gyííjtésse1.A te'
lepüJéseken úg',nevezett hu]]adékudvarok kerülnek kiépítéve'A kertészeti huiladék komposztálásos eljárással újra hasznosítva lesz.
EZ a program einyerte aZ ISPA támogatáSát' meglalósítása a következó
cik1usm mamd. onkonnán)zatunk az elmúlt idószakban a lakosság
közrenűködésérel jeientős erőfeszítéseket tett a bel- és csapadék víz
ehezető tendszer fe1újítáSára, kalbantaÍáSára'
onkolmán}Zatunk rendelkezik települéyrndezési telvvel. melyet e ciklusban fogadott el az onkonnán}zat és máíé$szermódosította is' IdegenÍorgalmi \on,/eróleiljlunk e kesziilt. arorban a.romsréLlaink\ll kialakult kor{bbi helyzet kedvezőt]enül befo]yáso]ta annak alakulását' Te]e_
pülésünket minden évben népszerűsítjük aZ ,,Utazás'' kiállításon Buda'
pesten. A Homokháti olkormán}zatok Kisté$égi Egyesületével közösen
készüI a
című kadvány, három nyelven melyben telepü
',Homokország''
lésünk Íészletesen bemutatáSla kerüll. IsmereiterjeSZtő filmeÍ készítet'
tiink telepü]ésünk bemutatáSára'
rcgioná}iS hulladékkezelési program, ameJilnek községünk
lésztvevője kíVán ]enni. Szeged és a vonzásközeiébe

Gazdálkodás
önkoman)7alok es kö/ölle a rösz<ei Öúormán1zat kö'I.dgveld.i
he\zetét 1998_2002' é\,ek köZölt befolyásoló ki'Zponti költségvetési sza-

Al

bályozók és az egéb makrogazdasági fe]tételek továbbra sem éíintették
keilrezóen' A kr-izporti l'öll:.eg\ele'i_p,'lilikd a', Ónkormfi1zaroL te\irretóben a rnűködési és fejlesztési lehetőségek tekinteteben nem hozott
je1entós bővülést' A választásj cikJus költségvetési töflényei a kózponti
folltisok tekintetében aZ onkormán}zatok által e]látott fe]adatok terén a

2aü2. a&lóbx

Szintentartást biztosították'
aZ onkormányzatok

A köZpontiiag biztosíto:t mííködésifomisok

(1.313 eFt

nak biztosítisára túlmeaően nriár több éve nem n}úitanak ledezetet a dologi kiadások nem vitatható nijvekedésére(07o dologi automatizmus).

lámpa

2001' évben a költségvetés
2002. évben a köl:ségvetéS fő

ajsszege:

Civil szervezetek trimogat'ása

évben:
1999' évben:
2000' évben:
2001. évben:
2002' I' félévében:

314.648'000 Ft

381'089'000
288.548'000
513'957.000
7ó8.457'000

1998.

Ft
Ft
Ft
Ft

nyek Zavartalan működési feltételeinek biztosítása kiemelt feladata volt a
M€':eFt
Ebből pályázati

6800-

Könilágitás
Szem)1 iz]rálozat (aklv )
J]írdaépités,rit] avítás

SpoÍcsamok viláqit. kolsz'
Reidőfii^ iipáÍl vás fe]]ii

(aktivjl0

ovodaepjtós

Múv. Ház felúi. (al1ív')
N,1űr,' Há2' infomaÍikai h€ruh
]skola felú]íL{s(teNezés)
szennwizhá józa1 (folYamatban)
Mú\ ' Ház' ofuI telú]it,'3
Bólcsóde

villánvhá]ó7at

Vagongazdálkodás

-

nem történt' AZ intéZmények használatába adott illetve a hi}ttal által ks_
zelt és az onkormányzat {e]adat ellátásiához nem szü]$éges vagyontáIgyakat értékesítettük,azokból befoiyt bevételek fejlesztési forrásként szolgáltak.
Koníbban meg'-ásáDlt kü]területj földterüieten befektető seBítségével24
db építésitelek kialakítására kerül sor, me1yrek értékesítésefolyamatban
\"n' A csongrád Körös-torok üdüiő hasznosítása folyamatos.

,

71.655.-

bevélel
1r1.405." DálÍiza1. CEDE' széchenvi-ten
elad,ásból

611I lR7 t 7 .t0i
CEDE bevélel

I2509'ó05._

10.460.-

32]ó_
3.007.6.515.-

Múv Hiá7

4 000

uu u87 -

l't 507,

Az Önkormán1zat mérleg szerinti wgtona:

4000.,

3]-én

1998' 12'
241.629 Ft
2001. 12.31_én 132'958 Ft
ez 74'87o-os vagyonnövekedest jelent.
V elÍnúllciUuJban az A]]amt Sranvercjszek ket aLkalommrl is t izsgá
latot tartott Önkományzatunknál'
Megállapította, hory gazdáJkodásunk nregíelel a vonatkozó jogszabályi

481.,

I564

-

r00.970.-

280.055."

gazdiíIkodásnak' Emellett jelentős beruházásokat és f'e]újítáSokat tudott
onkományzatunk megvalósítani minte$/ 290.6ó5'000 Ft értékben.
Felhalmozási kiadások az önálló intézménveknél:

előiúnyzatoknak.

Iskola:
palkettajavítás. ab]akcsere
Számítógép, e$/éb gép, függöny GpoÍcs.)

^

3;79T eFt

Kiemelt fontossággal kezeltiik vagyongazdálkodásuntat' Vagyon felélés
CÉDE bevétel

családsesító inlail' vá\ fels7

1.75l eFt
].399 eFt

4.800 -

l0 95?

2410I840-

kja]akjlás

Játszót& kialakjiás

Osrzese

114.844., Területfeil. T + Miíis7leriuff bev

)91-

:

5'154 eFl
3'613 eFt
olyan helyi adólende]etet alkotoft Ónkomán}zatunk, arne1y kedvező feltételeket biztosít a rnií itt működő és ide telepüini szríndékozó víilalko_
Zásoklak' vá]lalkozóknak.
Jglenleg köZségünk telületén 320 aZ APEH i'elé adóbevaliást nyijtó vál_
laIkoza.. rál lrlkoró doI8o,/ik települe\]nkajn.

A költségvetési egyensú'y megtaÍása és aZ alapeliátást biztosító intéZmé-

Osszece

"Ft

mosógép. tálalókocsi, írrásveítő, galéria kalakítás, emléktábla, takalítógép, ponzívó. BIoPTRoN
l.285 eFt
Az on1tormán1zat áltai öntént Válla]t fe]adatok közül az ön1tormányzati
feladatokat e]láió civi1 Szeryezetek támogatáSa kiemelkedő volt az elmúlt
időszakban'

AZ óYes költségv€tések fő összegei:

összege:
összege:
összege:
íő összege|

7384

óvorla

Továbbra is konnányzati elviárás r'olt az ál1ag 27o-os létszám fogyás aZ
es/es ágazatokban meghatárcZott minjmufl feltételek létszám növeiő hatáSa mellett is. Mindezek kÖvetkeztóben onkomán}Zatunk köitségvetése
2000'' 2001.' 2002. években jelentős fonáshiányt mutatott.

1998' éVben a köllségvetés ió
1999' óVben a költségvgtés fő
2000' éVben a költségvetés fő

Eí]yízdbt!)

összesen:

a köZszíérában fogla}koztatottak Személyi kiadásai-

1.993 eFt
5.891 eFt

Riiszl<e, 2042. szeptember 9.

Magari László polgármester

2002. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármest€r

CSoNGRÁD MEGYEI

Yá|asztás jelöltjei

rÖzcyŰlÉs rÉpvIsu,ó JBr,olUB

:

Maryari László
a

Cir'il Összefogás Lakóhe\tinkért

Egyesület képviselő jelöltje,
a

2aa2. október

t

lista 2. helyezettle

n

POLGÁRMESTER JELÖLTEK ABC SoRRENDBE:

Borbásné Márki Márta

Horváth Béla

Magnri László

Röszke. R.{kóczi u. 57'

Röszke, Petőfi s. u' 26'

Röszke, Rakóczj F' u' 96'

36 é\es, férjezett.

48 óves' nős'

50 éves' nós'

2 gyermek édesanyja'

2 g1'ermekes családapa

3 gyermekes családapa'

polgármester

közalka1mazott

rÉpvtsBLŐ JELÖLIEK ABC SoRRENDBE:

Röszke' Tisza sor

Rószke. Rákóczi u.57'

12.

64 éves, nős'

36 éves, férjezett,

2 gyennek édesapja'

2 g'ermek édesanyja,
köZalkalmaz

nyugdíjas

Dani András

Csonka Imre

Borbásné Márki Márta

Bende Szilveszter

Röszke' Felszabadu]ás u'

141'

Rószke' Dózsa Gy' u' 9'
57 éves.

47 éves' nős,

l gyemek

édesap.ja,

2 gyermekes családapa

vá]1alkozó

ott

*e6
: i!*

Füliip Pál

Honáth Béla

HorYáth JóZsefné

Röszke, Mkóczi F' u. 61'

Röszke. Petőfi S. u. 26.

Röszke. Tisza sor 67'

48 éves' nős'

48 éves. nős.

50 é}es, fé|ezett,

2 gyermekes családapa,

2 gyermekes csa]ádapa

2 gyermekes családanya

oSZIáI}ryezető

t2

2üil2. aktóber

Huttora Tímea ln': Krtbót

Tlrmea

Röszke. Riikóczi F' u. 6'
23 éves, férjezelt.

1.

Kiss Ándrás

Kiss Sándor

Röszke, III' Kórzet 212'

Röszke' Táncsics u' 30'

39 élES fé{ezett,

ielenleg 2 éres kis]ányával

G\TD-en

Jójárt Ferencné
Röszke, Verseny u'

45 éves, nős,

60 éves,

2 ge rmekes csa1ádanya

n}ugdÚas

2 gyermekes családapa,

őstermelő

van.

Nag/ Tibor

Molnár Álbert

Nlegreri Zoltán
Röszke' Felszabadulás u. 68'

Szeged. Tisza L. krt. 77.

54 ó\,es,

57 éves' nős,

nyugdíjas

2 gyernrekes családapa'

Rijszke, Vasút u. 3.
32 éves, nőtlen,

önálló

mezőgazdasági

Nómeth Ferdinándné
Rószke, II' Körzet

2 gyermekes családanya,

nyugdíjas

teÍmelő

\á1]a]kozó

129.

62 éves.

\

Paja István
Rciszke' Május

i u'

19'

52 éves' nós,
2 gyerrrrekes csaiádapa.
óster'meló

Dr. Sövényházi Ilona

Dr. Tari Zoltán

Toma Gergely

Röszke, Rendelő u. 3.

Röszke' Rendelő u. 7.

,18 éves, férjezett,

59 éves' nős.

Rószke' II. Körzel 156'
43 éres, nős,
2 gyermekes családapa'
mezógazd' és vidékfejl'

2 gyermekes családanya,

3 g1rermekes családapa'

gyermekorvos

háziolvos

fr

t_
?itsr
'.

Röszke. József A. u' 41.
51 éres. nős.2 gyer'mekes'

családapa. l0 évc a Rószkci
Polgálőrség \€Zetőie

lí'!:} t"

nIÍ*r(t

szaktanácsadó

& II

=-.

Turó István

'

i.

Ujházi Árpád
Röszke, Kiss

u.3'

45 éves' lakatos szaknunkás.
jelerileg ősterme1ő

Vecsernyés Antal
Ri1szke' Dózsa Gy' u' 58'

40 éves' nős.

.^..l

Vlocskó Mihály
Rószke. Deák F' u' 32.
41 éles. nós,

,1

gyermekes

2 glemekes családapa'

családapa, a RöSZkei Altaiános

rál1alkozó

lskola igazgatója

t3

TRIDENT _ Számítás és irodatechnika
Keresked elmi és Szolgáltató Bt.

T

isztelt Rii szhei Lako soh,
Kedves Adomángozók!

Örönmel énesítjük Ónöket,

delen adó 1
működtető

Számítógépek' és részegységek forgalmazása,

%

hog1 a személyijöve_

ínak felaján]ásaibóJ a

teleházat

egyeSü]et kiize] 28.000 forinthoZ jutott'

amely iisszeget inÍbrmációs központunk új számí-

_szervízelése, -karbantartása,

tógépének meglásárlásakor használtunk fe1' mely

szoftverforgalmazás, .installálás és -karbantartás,
hálózattervezés' -kiépítés',üzemeltetés,

aZ ott do]gozók nunká.ját segíti' Köszönjük,

hogy

ezen gesztussa1 is elisncrték munkánkat.

Továbbra is azon doJgozunk' hogy szolgáltatása'

ln.la] .tr3ll.ük o'öket napi mrrnkajukbln' iipyc.'
bajos dolgaik intézésében'

'karbantartás,

Röszkei Kaláka Hagyonányőrzíi és Teleház Kijz'
haSZnú EgyeSület

nyomtatók és kellékanyagok festékek' irodai eszközök

adatvédelem' vírusmentesítéslrodabútorok készítéseegyedileg,
akár az ön sa|át tervezése alapián

helyszíni' és telefonos ügyfólszolgálatot szerzódött
partnereknek díimentes kiszállást

Referencia - Röszkei Teleház Kátai István cégvezető
6724Szeged, Cső u. 8/B. Tell (30) 98-5l.262, (70| 25-59.85l
Fax: (ó2) 493.229 E.mail: tridentbt@tiszanet.hu

Közérdelrií teleÍonszúnok
R€ndőrség:

107

Tűzoltók: 105
M€ntők: l04
Röszkei Rendőrörs : 273-234
Polgárőrség: 06-2019 - l11 -332
onkéntes tűzoltók:

21 3

-389

Varga LászJó parancsnok: 06_30/466_45E9

Papdi László: 061012 145 943
Határforgalmi kirendeltség: 273-4]0
Szegedi Határőrizeti Kirendeltség:
06_30/46ó-]02l
(Szeged, Moszh,ai krt. 12 14.) 62/510 330
Kiskunhalasi Hatáúr lgazgatóság:
06-80/860-006 (ingyenes zöldszám)

orvosi rendelők:
Dr' Tari Zoltán háziorvos:
273-510. 06-70/313-9914

Családsegítő és gyermekjóléti szolgá1at:

06-80/822-999 (ingenesen hívható)

573-820; 573-821

06 40/828 282

Kilzponti orvosi iigyelet: 474 374
(Szeged, Kosuth L. sgt. l5-17.)
AllatorYosi üs/€l€t:

TérégiVízmű: 573-970 (hétköznap

Dr. Perényi János: 06 30/9 982-681

Polgárnesteri hivatal: 573 031
Százholdas Pagony ovoda: 573-790
Altalános Iskola: 573 750
Sportcsamok: 273-250
Múvelódési ház: 573 780. 573 78l
Kön$/tár: 573_780, 573_78l
Postahivatal: 573-950 (Fax: 273 309)
Teleház: 573-870
FaJugazdász: 573'870
P]ébáliia hivatal: 273-260

sZolgáltatások:
KábelTV hibabejelentés;

Védőnói szolgálat: 573-822

Dénász mórahalmi ügyfélszolgá]at:

Ntlárki'Ienő: 06'20/9-858-

:

Cyöngyi Arpád:'0620/9 l73 375
573_971

Tanács Roland: 06-20/9 l75 632

Dégáz hibabejeJentés : 06_ 80/l] 20_ l41
Szilátd hu]ladék elszá]lításával kapcsolatos

inlomáció: 489_789/204
(SZegedi KöÍnyeZetgazdálkodási Kht')
Kegyeleti Ktt. 273'354
(Rdszke, Felszabadulás u. 109')

Tan}ag0ndn0k0k, tan}aíel€lősök

Dr' SÖvényházi 11ona gyermekonos: 573-8l0:
06 30t463 1250
Dr' Vereczkey GyuJa házion'os:273_]23
Dr. Szita Vilma fogorvos: 273 344

Órdög

Szennyvíz hibabejelentés
sZennyvíZ gépháZ|

Intézmén1,ek :

7_9 óráig)

Vízmű üg1e]et: 06 20/485 5899

l l

Tibor: 06-20 l 3'321'

l
19

6

i
Hornyák János tanyagoldnok: 0ó-30/976-6659
Kovácsné Kacz Edka tanyagondnok:
06 20/360 5118
Magyari Béla tanyafelelős; 06_2'0/978 6502
Széll György tanyale1e1ős: 0ó 20/332'3301
Nérneth Ferdjnándnó: 06_20/336_7653
Laki Judit tanyafelelős: 06 70/313'990ó

20ü2. akt,óhet

Velünk-veletek-e rymásért !
Lelkes de nem fáradhatallan csapat munkáját könnyítették meg azok a helybeli lakosok' akik 2001-ben a Po]gárőr egyesijletnek adták jövedelemadó
juk 17o át' Az átutalás évlő1 évre gyarapodik, örülünk, hogy nő a bizalom
irántunk. Most szeretnénk ezt a bizalmat megköszönni, rnely 87.190 Ft összegben is kiíejeződött. ldőkdzben a Csm'-i Polgárórszövetségtől kapott
Lada NiVa terepjfuó üZenképessé.vá1t és megkaptuk a T&T által üzenbe
íllítottEsV rendszámú Ladát is. Igy többen tudunk mozgásban lenni egyegy járőr szolgálatban'
Tehát nem kétséges, hogy a kapott 87.]90 ibdntot a két jármű üZemeltetésére foldítottuk'

Penzforrás keresése köZben találkoztunk a Signál biztosító szegedi kiren_
deltségénekvezetójével, aki időközben RöszkéIe kö1töZött'
Kiss ImrénéEvike, bevezetetl bennünket o1yan fonás lehetőségbe meJlyel
egyből éltiink is és már 2002' első félévében20'526 forintot hozott a pénz_
tárba.

NoS ő garantálta, hogy a polgárőrségen keresztül kötött bármely biztosítás
]0%-át viSszautalja a szeryezetnek'
A biztosítások tfuháZa szinte kimeíítheteflen' a régi (sokzor 20 éves) ÁB
s biztosítási szerződések elawltak' de a lakosság fizgt, ahektt, hogy íelülvizsgiáltatná azt éS é elmes' modem biztosításra cserélné'A Signál Biztosítóná1 köthet mindenki szinte egténre szabva biztosításokat.
Gyermekek részére tandíj prcglamok, é]etkezdési rendszerek stb' Lakiís és
vagyonbiztosítások' é1et és nyugdíjbiztosítások kifo!ryhatatlan tfuháZa.

Váilalkozók részér'enyugdíj elótakarékossági, é1et egészségügyi-baleseti
kötéSek sok fajtá.ja, me]yekbe beépíthető a védóháló (baleset, ha]í]eset
niatti fizetésképteienségnélmagára vállalja a futamidő \é8éiga befiZetést
jS éi a kiirvallott csalíd.jának.)
és kírtérítéssel

Ezen belül 5-l0-l5 évenként hozzáíérési lehetősés van a tőkéhez js. De ez
még csak egy része, töredéke a lehetőségekrrek
mélyesen bárkinek tájékoztatást ad'

máyekól Éva asszony sze

Ót ei ]ehet érni a Felszabadulás u. 228. sz' vagy te]eÍbnon a 06 2019131526,
illetve a polgfuőókön keresztül is' Tevékenységére garancia az is, hogr a
helyi iskola, óvoda polgárőrség már nála kötött üzletet és igyekszik a Jakosságot maximálisan megnyerni, hiszen ő is ide tartozik köZénk'

es/ütt adott szo]gálat alkalmával látják az embereinket igazoltatások solán,
de akik est-éjjel nem jámak az utakon' azok tapasztalhatják, hogy szeptember 1{ől ott á]]nak a járőrök az iskola e1őtt segíhégnyújtáSicéllal.
Evek óta fogla]koztat bennünket, hogy sebesség kol]átozáSsal (30 km/óra)
le kel1ene védeni az óvodától aZ ABc ig a köZpontot'

Ehhez nem elegendő a Felszabadulás 100. szám elótti tábla, kellene a
Rende]ő kÓz (ZöldSégeS előtt) a DóZSa, Petófi utciíioz éS a Felszabadulás
37' számhoz is' Tudjuk jelentós anyagi vonzata van ennek a kijelöléSnek'
de gyermekeink, az idősebbek biztonsága ennél Sokkal többet éIl

A

Szegedi tapasztalat azt mutatja, hos/ a (]akóövezeti) korlátozás 607o_ban
kizárja a baleseteket.
Más dolog is foglalkoztatja az egyesületünket, mint köZtudott a JóZsef A'
és a trliikóczi utca sarkín kialakítás a]att van a védelmi köZpont.

A tűZoltó

SZertríI nfu készen van, most a Polgárőrök iS szeretnének normá_
lis $.ülekező helyet, ahol minden pénteken 19 órakor van az eligazítás, bár_
ki a faluból €]jöhet, előadhatja ödetét, panaszát, javaslatát a biztonságo_
sabh falu kialakításához

Kömyezeti
Sem

kedl

prcb]émáit is előadhatja, ha tudjuk or''osoljuk, ha nem akkor
a prob]éma a süllyesztőbe, igyekszünk olyan helyre továbbítani

ahol negoldják.

Nos ezt a helységet szerctnénk kibóvítenj, melyhez u engedé1yezés már
meg van, segítséget viÍunk minden szakembertől, állampolgártó1. Persze a
segítségetkoordinálni kell' mert nem csak nyílászáróból és járólapból áll
eg/ bóvítés, a Segítség es/eztetése a 06-20/917-7332

eS te1elonon lehet.

A

segítő kezeket is köszönjük.
Valóban nem győZtjm magam kiírni, de a tevékenységünkben a cselekvés
elóbbre való, mint bármi rrrás'

Ezúton kijszönjük meg a segítséget' me]yet ezek után is szívesen fogadunk.
Az idei 2002. évben örömmel köZölhetem' mint gazdasági vezető' hogr kiszélesedett az l7r-ot utalók száma men már 195' 140 forint elköltéséről ke1l
gondoskodni, arrrely a 19082428-1-0ó adószárnra folyt be.
Zárd aZ ajtót vidd a kulcsot nagadda], nem tudják kifigyelni hová dugtad,
mottónk a besunanók távo]tartása recept, mert nem aZ ablakot törik be (aZ
zajos), csak khasználják a figyelmetlenséget. hiszen szemben a lakosság
gal nekik rengeteg idejük van, hogy kifigyeljenek bennünket.

Mi

(polgátőtök)' pedig a ]akosság védelmére elhivatottak 1éprcn-nyomon
olt \d$/unk. ahol igen) é: leherLiseg_.rÜLeg ran'
Naglon gyakori a járőröZés ezt azok bizonyíthatják' akik a határőrséggel

Kiiszönettel

:

Áxt

SZOREG ES VIDEKE
TAKAREKSZOVETKEZET
Ertesítjük a Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet tagjait, hogy a 2002. május 24-i küldött$/íílés 9/2002.
(Y.24.)határozata a takarékszövetkezeti alaprészjegy összegét 2000 Ft-ban állapította meg.
Felkétjük Valamennyi takarékszövetkezeti tagot, hogy a1aprészjegyónek össZegét 2002. november 30-ig
2000 Ft'ra szíveskedjékkie gészíÍeni.

Amennyiben a kiegészítésa megállapított határidőre nem történik meg, úgy aZ éÍinteÍttagot a tagok soníból
aZlgazgaÍóság törö1ni fogja. IGrjiik tagjainkat, hogy kirendeltségeinket keressék fel, ahol részletes felvilágoSítáSt kaphatnak az ügyintézésse1 kapcsolatban.

Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága
2aa2. októher

I5

Nyárvégi barangolás Erdélyben
leg fölszabldít' Szeptenlbel elsíi nap1aiban Erdó1ybcn kalanLloztunk'

'Iurucz József

ra

A

Retye:Lit

PLutt

l

Nen:eri Park be'iúntánó:l hatalnns l'i;lg\,aóló góí éPiill

ltíltn a

gt1Ít ete.1é tó L'

A

A Paljtli sóvilék c9ik ltutkit donbolLILL]tt

'.ene!,

le]ket

Tortlai

Huutl!k fchlr' tt|íllqlcs jurukn'i nús1'kíi
r'iÁ/ai Áö'. 16l \alcrchh cl,,liJi,rl

g:iil)i|'kidtetií ldnú4'

Csentlesat t'son14til tt Békis patuk, hog

Á. }j52 nt nagds Kis Colúrt| lúnúulntcgi3é:ííu Glilkls tti ptLrtyiról'

ló

níhútt

kiioinéterre! !a'j.iebh hallgos ttlhtt'i'jttl ltlhtultttsson

e

l tt:

lI5ó ]l1t]10lL!\ Olttirkj nrcL]ett u huuLtlékllut
ri::;i:41!f,.lif,,:

Hírek és gondolatok - a Plébániából
HÁz.cssÁcrÖrÉs:

KERESZTELES:

Győrfi oszkár és
Ungri Beáta háZasságot kötött

Volford Dániel

2002. októbeÍ 5 én

2002. március 23'

-f 2002. szeptember 2.

Nlágocsi Lora
Mágocsi Csaba és SzÍícsGyöngyi kislán1,a

Börcsök

Vollod AlbeÍ ós

TaÍh Judit

HALOTTAINK
Szigetvári József 65 éves
Vad Mária Magdolna térje

kislla

2ÍX)2 mrjirrs 9

EsZTERGoNIBÁN
.[.(nmx csnnrÉszEtxx
A spo

telep gyönyörű Jóvőháza nem sÖpörte ]e
az idil1ikus köm1ezetríí] a légi ö]töZót, mint oda
nem i]lől. hanem em]éktíb]át tesz rá rövidesenI
.,A rjszkei 52]-es Maximilian Ko]be Cserkész
csapatn* köZpontj otthonáu] ajándékozta ezt a
házat a község önkonnán}Zata 2002. augusztus
15-én'' Felújítása máris elkezdődött, ltogy a szép
tájnak har-monikus tartozéka legyen.
A osapat íiataljait máÍ látta a lalunap ünnepló
közönsége a díszórség alkalmálal és látták a r]i_
áktársak is a tanévnyitón a spoltcSarnokban.

Az

elevenebb foglalkozás aZ új otthonukban

kezdődik

nernsokára'
De é1nek. mozgo]ódnak máris' Szeptenber 14
én, szombabn korán reggel 20 cserkesz és tíz
lelnótt kísóró országjárásra induh.

még szebb vo1t a láros halalmas épületejvel. Szent lsnán oltilonába nem jutottunk be' mert 2 3 éVig tartó restauÍilás
folyik ott most.

A

llápolnát Szerellük lol]la saját sze_

nünkkel lítni. ahol ha]á]a elótt fe]aján
]otla Magyarolszígot a Szűz Alyának'

Mobi] te]efonjaink serényen működtek a
buszon' Je]eztük aZ otthoniaknak késój
érkezéSünket' hogy ne okozzunk fö1ösle_
ges izgalmat' sötétben, fél l] kor értünk

a röszkei templon elé. de baj nélkü1 ér
keztünk haza sok-sok élménn5elgazda_
goclia' Valóban sok szépet fog rryújtani

mindenkinek

a cserkeszet.

e1

Kecskemótcn ál]t meg e]ószöl a busz. A Piaris_
ta Ginrnáziumban Szabó Istvín igazgató ítr íoga_
dott. aki maga i5 cserkészparancsnok' lgy azon_
nal jóban lett a mi igazgató parancsnokunkka]'
A díszterernbe is felmentünk, Kohár}' lstvI]ln a]a_
pító glóf sZobrát is ]álluk. akinek a piarista iSkoat korzdnheti a \,i 0.. L Ll.\L\ r"lt ,, 1-n-'.r.n u
T1q

Antal 86 éves

Hon'áth Mária öZvegye
f 2002. szeptember 30.

Szökőlcit.

A köÍiilötte léló járkiló körezelen hazánk !lla_

mennyi városának iúnya ós távo]síga leolvasha_
tó. Röszke pont l00 kn-rc van a kúnó]'

TüIelmetlenü] vírjuk az otthon eLkéSZü
]ését'Pcnteken' szeptember 27 én ki
menlünk a hcl}'színre' Ten'eket szőttünk'
október köZepére készen ]eSZ a tetőZet
fc]újítáSa. a be]ső meszelés. az előtér'
mcnnyezetének gipszkaÍton boÍítása, a
kü1sí1 ereszaljának lambériázása' az épü_
let híhó faLának kőnűves munkái. az e]ső és a
\al'n ccarom;/;, es a/ cge'/ ep..ler rul,o ne
szeLése' Aztán már csak a cserkészek kellenek
be1e. .'Cserkész par'kot" is te]epítünk a híZ mögé'
ahol ene sok hely van.
KöSZönjLik aZ ajánclékozó onkormányzatnak.
hogy örömet szercztek nekünk.
kedl'es

A

Szülőknek és segíteni akari Csa]ádoknak bátorí
tó pártlogásál nindnyájan kérjük. Sok krándu
1ást tellezünk és közben késziilődiink a nyáLi tá
holo7ásra.

Kartal József
plébános

Budap€sten az új Nemzeti Színház kü]
sejél és köm}ékét gus7táltuk' Valóban,
nem mindennapi alkotds.

MáL a jövíí városképéttaÍtották szem
előtl. amikor ezt

a szính1lzat

mesten€Zték

és a ktizvetlen kdrnyékét kiaiaLítolták,

ani

szokatlanui csodálatos' EgY jó óIát e]bámésZkodtunk itt'

Piliscsabán a Pázmány Póter Katolikus
Egyetemnek Makovccz-tervezte',.dü]ede
ző''' de mégis szi]tirdan á]ló, egymíShoz
hajló kupoláit méiegcttük'
Eszleryonba dóli cgY órakor érkeztünk. A

Fetenccs Girrrnázium ebédlőjében etltik
eg otthonró] hozott ialatjainkat. Gyalog
mentünk a Bazi1ikáig' A fiatalok Kiss Gá_
bor hjttanár úrral egyenesen a nragasba
tiÍtek. fel a kupo1a ki1átójába'
Alig tudtuk visSza\'ámi őket. onnan clóbb
látták a s7lo\ákiába Vezető Valéria-hidat.
amin ha nem is l1írkányig de jó hos_
SZan végig entünk' Visszate]é tekint\r

lUUt. o(tnrct

t7

LabdarÚgős

is egy igen.jó mérkőzésen 3:2 arányban nyertek az
akkor nég harmadik helyen á1ló mérgesiek elJen'

Peti kót gólja uún padlóra kerü1t a MóIahalonr.

Múlt havi számunkban a Szőreg elleni győzelenrel uarlam J lJdd.ltá\t. mel5en el.ó c.apa-

AZ utolsó 10 perrben még újabb gólokat njghat
Azonban itt sem volt fe1hőtlen az örijrn. hisz Szal- tunk volna, azonban itt máI talán túlciftáZtiik a
ma Gábor az utolsó előtti percben súlyos sérülést dolgot a fiúk'

folytatást' azonban nem megy eZ oiyan könnyen'

Mielóbbi 8yógyu]ást Gábor'

De ne legytink

níS me]lett.

A tartalékok is lasárnap játszottak, ÖÚimajsön' is-

tunk mggszgrezte első győzelmét. vlfutunk a jó

sZeptembel 8-án

a ]istavezetó DeSZk vendégei

szenvedett.
aján1.juk neked ezt a
glózelmet, hisz Észed is volt benne, egy góllal járultál a gyóze]emhez, Kovács lstván és Dani And

voi

tunk' IficsapatunktóJ pontszerzést vártam a gyengécske deszki fiata]ok el]en' azonban a mieink
rnég úgy érezték'ennek még nem jött el az ideje.

Felejthető mérkőzésen 3:1-rc kikaptunk, becsüler
gólunkat Papp Attila Szgrezte' Sajnos a felnóttek
meccse nrég Íosszabbru Sikeredett. A hazaiak 15
pelc e]te1tével már három gó]]a] vezettek. ekkor
katasztrofálisnak tűnt a helyzgt.

Vasánap megye I-es csapataink Sándodalvára ]á'
togattak. A tavalyi bajnok sándorfalvi ifi el]en nern
sok esély 1átszott, azonban a mérkóZés nem ezt
mutatta.

eJégedetJenek, az 5:1 is nagyon
szép, és ezze] a hetedik he]yre jötl fel csapatunk'

met tarLaléko.an' E5 pontot '' .i(erüjt .uerezni.
ez idegenben tólük mindig ,,csillagos ötöc'I

RézÍlabda

Mindkét csapat kutya rosszul játszott, a döntó az
volt' hogy a hazaiak a tálcán kínált ]ehetóséget kihasználták' s a végénfelülkerekedtek, S nyertek
Ezek után Kovács Robi Szépíiett,mirc ismét !Í1a- 4:l aráMan. Egy SZem gólunkat most Laczi ZoJ-

Csapatunk változatlanul a megye I es bajnokságban szerepel' itl a nyitány oltóber 2 án lesz, a Vá'
sárhely csapatát fogadjuk szerdán i8.30-as kezdés'
sel a Tornacsamokban' lme csapatunk őszi menet

szolt a DeSZk. ezzel ismél válaszolni tudtunk sZekeres Zoltán révén'Máris 4:2 az állás' s még itt a
második fé1idó'

rendje;

tán szergzte'

vo]t különb. mindkét csa_ Röszke SK férfi mepe I. o. kózilabda őszi
szerencsére a második íél' mérkőzésidőpontok
a háÍom pont sor
idóÍe bgállt Tóth Gabie]döntölte
Fordulónkénti uárggÍ!&
Sát' igaz ehhez kellett Boga Peter is, aki egy 1l'es

A felnőttek meccse sem
pat csak erőlködött,

Megiepetésle itt mi kezdtünkjobban' azonban né
hány egyéni hiba után ismét beindult a deszki gól
gyár' s 8:2 lett a vége. Pucoltunk is haza gyorsan
I

iítalmatlanításával rögzítette a három pontot a
Röszkei

A ,'kettő" szabadnapos volt' így óket ezen

a hétvé-

gén nem éIte újabb trauma' szeptember ]5-én a
soros elJentél az Ujszentiván volt.
Ificsapatunk ta]án előSzör állt össze igazán. jól is
játszottak a fiúk' Laczi Nolbe réYén vezetéSt is
szereztünk, a gólok számát azonban nem sikerült
szaporítani, k]maradt néhány ordító gó1hel1zet, s
nint ilyenkor lenni szokott, büntet a SoIs' egyenlít

sK

ngve után.

Szcptembel 29 én ismét itthon' a régi rivális
Mórahalom ellen mérkőZtünk

a

mes/e I ben.

Röszke - HKE
október 2' szerda 18'30 óra (Röszke)

Szabad Röszke - Universitas I'

okóber ló. szerda i8.30 óra (Röszke)
Mint mindig, ificsapatunk kezdte a sort.
Majdnem a legjobb összeállításban kezdtünk'

mostmár mindenképpen e]érkezett az idő egy

Marostői SE - Röszke
október 2l. hétfó J7'00 óra (Fodor)

den meccsen kikaptunk.

Riiszke - NIakó

glorelenher. hr.r rr elmu.r har fordulciban min

október 30. szerda 18'30 óra (Röszke)

az e1leníé1'

Még a döntetlenl is jó erednén;nek könpeltem
lolna e] az al&or éppen olső Ujszentiván e]len,
azonbalr Foltuna asszony még ennyit se engedett
nekünk. hisz az uto1só percben a vendégek egy
szabadrúgásból megszerezték győZteS góljukat, mi
ismét pont nélkül maladtunk.

A fiúk ,'most

vagy Soha'' hangulatban mentek ki a
pályára, és végre ,'most'' lett, igaz idegtépó mérkőzésen' 1:0-s YezetéSünk után (Laczi Zoltán) révén
Számo]atlanul dolgoztuk ki a jobbnál-.jobb helyzeteket' azonban a győZelmet csak a 88' percben tudtuk bebiztosítaní Diíniel József góljával'

A Íé]nóttek csatája a Sándorfalvi fel1épéssel ellen
felnőttek meccsén hazai g1őzelemről beszé1t tétben aZ elsó perctőJ kezdve igen jó színvonalas
nindenki' végiil is realjzá]ódott a dolog, idegölő játékkí vált mindkét részrő]' Az e]só félidőben Sü'
nérkőzésen a győZelmet jobban úaIó RöSZke li Peter buktatáSáért megíté]t büntetőt biztos lábbal értékesítetteszécsényi cábor'
megédemelten nyert SzécsényiGábor 11-es góljá
val' A
a szogedi P.ízsit SE vendége vo1t' ők
''kettő''
A ma.odik félidó mép,obbj;lel'ol ho/oll'
egy 4:1-es .,zakóval" tértek haza, becsüJetgólunkat
Papdi Ferenc lőtte. 21 én a hétvégi szerepJést a Szügyi Szilárd fejes góljáva] növeltük 9]ónyünket,
kezdte. a Pusztamérges próbálkozott ná- mire nég a móraiak ugyan \álaszoltak egy Szabad'.kettó''
rúgás góJ1a], azonban innentől csak egy csapat volt
lunk a pontszerzésse]'
Ezen a délutánon a fiúk kítetlel maguké , ugyan- a 1ÉJyán' a RoSZKE' Szekeres Zoli, majd Bozó

A

K0\etl(ez0 lapszamunl(

tenezett megjelenési ideje

Universitas II. - Röszke

november 6. szerda 20.15 óra (Gellért)

Domaszék - Röszke

november 13. szerda 19.30 óra (Domaszék)

Röszke

- MoL Alg/ő

november 20' szerda lE.30 óra (Röszke)

Szentes - Röszke
december 1' vasámap 16'00 óra

(szente'

decenrber l'1. szombat 1100 dra rHm\he\\
- tavaszúl előIehozoft folduló'

Papdi László

Falusi suttogó
Röszke Község Képviselő-testületének lapja, Eng' szám: B/PHFIB88/Cs/92
Megjeleoik havonta 1 350 példányban

Kl4dr4iEel

Az észrevételeket, írásokat, valamint a

6758 Röszke' Fe]szabadulás u. 84. Tel.: (62)573-03l
Felelós kiadó: Magyrui LászIó Főszeíkesztő: György József
Készült a Nyomdamester 2000. Kft' goldozásában'

hirdetéseket október 28-íg várja

NyouaadarmesÜen 2(}(}{}.

2002. november 8.

a Szerkesztóség a Teleházban'

Kft.

téfhnolóoiá

6724 Szeged, Mokkos-erdő ror 3ó. Iel.: (ó2)559-280

