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Szeptember 29'l Mihály
Főang/al, a mennyej seregek fejedelme' Zsidó
jelentéseI ki foghato rz ]stenhez
Mdr a usidok i. nag\ li:.7teleIben lanoll;-k. Íninl
nemzetük védójét' János apostol a jelenések
Könyvében ót nevezj a sátán legyőzőjének' és a
kerc./len} eshá7 i5 ól ll\/Leli fóVedóje P]anánl'
Cj all az l.tenhez hü dng]alok eldn. a;okka]
küZd r gonosz ellen'
lolYton
-hag1omdny
Jerint Szent Mihály a rúhiljgra
A

l

kó]Iö/ci lélek krsérótársr. oíldia.

'.Halotl

vőlélye "

2002. Szeptember

leles napohz
szeptember 1.: A II. világháború emléknapja
Ezen a napon emlékeznek meg a

ú kitöréséól

Íl

ll'

világhábo

Szeptember 7.: A török Buda emJékmpja
Buda visszafog1alásának

emlékére

Szeptember 8.: Az írástudás világnapja
1968'09.08
napja, az

jük'

tól az

(alfabetizá1ás) nemzetközi

UNESCO kezdeményezésére ünnepel-

szeptember 12.: Gyemekek világnapja
E napon fe]hívást intéZnek a világ országaihoz,

hogy támogassák és védelmezzék a gyeÍmekek
l959' Évi ENSZ dek]ar.ícióban megfogalmuott

iosrit.

Sápt.'b..

14.: A keresilén1 eg1.eg napja
lqbó ./eplember la én rende7ték meg először'
Szeptember 1ó.; Az ózon-pajzs megőrzésének
világnapja
Szeptember 18.: Takarítási vi]ágnap
1992-ben az ENSZ Környezewédelmi Programjd {UN tP) _neghiroeLle.-r rakarÍj.i rilágnapot'

tlnnepeh

Szeptember 8.r KisboldogasszonY
Szűz Márja szüietésének ünnepe' A hagyomány
szerint, aki ezen a hajnalon figyeli a napfelkeltét,
negláthatja benne Mfuiát' amint alakja fényes su_

Szeptember 1.i ES/ed

A Tizennégy Segítőszent egyike, búnijsök

SZóSZó-

ldid\enl. Jloplalo an)ák Védó'./enljekénl li.7tellek'
Ki- U' o40-ben szÜlererl Arhénblr. Jómdrlu csalrd_
ból Származott, Szülei örökégét a szegények kö_
Zött osztotta szét. Magas kolt ért meg, és egész életét a szegények megsegítéSére á]dozta. IG' u. 700_
ban halt mes.

Élete az Érd!'kódexből lilézve:
i1jú korában szentként tiszte]ték, mirc aiáZa
',Már
tosságból pusztába vonult' ahol egy szan'as táplá1_
ta a Íejével. EgySZer a kiÍály ar-ra vadászott' éS emberei a szarvast üldözó'be vették, ame]y Egyed bar_
langjába menekiilt'
A szent imádkozni kezdett éltetqéért:a Szolgák
nem tudtak a szaryas közelébe férkőzni. Mindenól
a krály is tudomást szerzett éS hamadnap ó jött a
szarvas e1ejtésére'

V egiL

litéz ur állat lcjlriaszLi.arl n1ilat lőtt

király ezután rájuk bukkant. Naglon meg-

illetődött

és a barlang helyére kiastromot rakatott'

Ennek lelL a lölépüll

tsed l

fejedelme.

Szeptember 2.: Mária névnapja
A szűZanya tiszte]etére Szentelt tgmplonok ekkol
tartják búcsújukat.Hercegfalviín századunk első fe

va$i'

fót';olt, nenlvszszpqi koszorút nyújtott át"
(Fehér Mátyás o P: Rózsafüzéres népszokások.
RóZSafüZér kilálynéj a)

Szeptember 15': Hétf.ájdalmú Szűzanya
MáÍia feimagasztalt anyai fájdalmáról való meg_

em]ékeZéS'A kultusz eredelét még nem Sikerüll tel_
jesen tisztáZni. Kibontakozását a keresztes háborúk

eiö]jfuója'

idejében keressük'

rniP'ielent neki l.ten angala egy cédu1arrl. amelyre az volt Írva, hogy a király bűnét Egyed érdenéért Isten megbocsátja.
14iB ,t- is valtt benne negnan. hog'wlaki t ent
FfiJnek e,eJöneA' akitmel; nag viliik'r! e' az
ő szent érdeménekmidtta megbocsótattnak, csak

Szeptember 2l.: Máté
F.recleti néven Lévi. vámszedó

lgy

rasámrp a kjrrl}erl szolgal mitét. amilor

ketsé1ben ne esnék."

(Bálint Sándor; Unnepi kalendrírium)

A Magyar Írók

vi1ágnap

Szeptember 27.: Idegenforgalmi világnap
szeptember 27.: A fehér kendő napja

vo1t mie]ótt JéZuS ta-

A Mester

vértanúhalálthalt apoStol tetemét 954 ben

Sa]emóba vitték, ahol sírja évszázadokon át zaríndokhely volt' ő írta meg elsőként Jézus életét
Születésétől haláláig,

najd

Ábrahám Gyiingri
kön}Málos

Tiszte]eltf l ineghíVjuk Röszke közseg
lakosait

2002. szeptember 19-én 14:00 -ra
a

polgármesteri hivatal

falán elhelyezésre kerülő

Kossuth emléktábla
ünnepélyes átadására

vette fel a
kö\'€tve
Máté nevet' és a tizenkét nnítvány egyike ]ett. A

nítványává vá1asztotta'

Szövemégének javaslatrÍa 1984-

től évente ünnep]ik Madách: AZ ember Íagédi_
ája c. dláma őSbemutatójának napján'
szept€mber 23.i NemzetköZi hulladékgyűjtő

lében é]t az a szokás' hogy az ünnepre ,'a: öreget
öt le|ényt és öt lón)Í jelöltek ki, akik jónbondguk'
kal, tisztes |ise]kedésiikkel, egúttal nagyar ryulv'
kezségükkL kivriltak' Ezek aZ ünnepen me|gJóntak,
megáldoztah délután pedig a templomi iinnepség
krctében a pap wlamennlit alyasoydl ajóndékozta
meg, ktt tegén'lnek ós ket látq'nak pedig besz'éd kl
retében még kiilön g)'űríít'pé zösszeget, ilLetőle!,

a

b,rrlangba..rmel) rzonban Egyedet talalta el

A

garakat szór a nap körül.

Szeptember 18.: Rokkdntak napjil
Szeptember 21.: Magyar Dnáma napja

a feltámadásáig.

FALUGAZDASZ
TAJEKOZTATOJA

Kék Hirek
Sajnálatos, de Szercncsés kimenetelű közlekedési baleset történt a közelmúlt-

ban szeged-szentmihálytelek

Röszke öSszekötő

úton, (könnyű Sérü]éSSe]

végződó, kerékpár - rnotorkerékpár találkozó az esti óriákban), ami ana enged
kö!'etkeztetni,

hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni a kerékpánal közlekedés

szabályait.

szgretném aZ embereket arra, hogy mindenJdnek

megtöItént, hanem ösztönözni

a legíontosabb érdeke legyen a saját és mások életénekvédelme.

Ennek az egyik alapvetó fe]tétele a

''látni

cukonépa)' Nyomtatvány iS ott kérhető' Hozni ke)l magukkal az ezévi regisZtrációs iralanyagaikat'

később vi1ágosodik, és koúbban

sötétedik, így aki keÉkpánal indul e] otthonról, gondoJjon arra, hogy akírmi is
r'oJt ,'úti célja"' haza is

kell hogy érjen' mert

a csa1ádja vr{rja'

nessziről észlelhetővé teszik a kerékpárost'
Kérek mindenkt ana, hogy ne a töÍvény eszköZeivel kel]jen ezt szabá]yozni' _
mive] tudjuk jó1. hogy a kiszabott helyszíni bírság nem a szabá]ysér1ót, hanen
családját sújtja' _ amikor párszáz forintnyi beruházással elkerülhetők a balesetek. Továbbra is nagyon sok ]akossági bejelentés éIkezik a lakott te leten gaz
dátlan vagy kóborló ebekkel kapcSolatoSan'

Nem kell kiilön hangsúJyoznunk a kuqlatartók fe1eiőségét mivel ezt

a

médiiík

hogy az órizetlenüJ hagyon, elkóborló kuryák elsősorban

által ilányín", jelenlétükkel riada]mat' kiszámíthatatlan tevékenysé-

gükke], jobb esetben csuprín problénás helyzetet, rosszabb esetben sú]yos, vagy

halálos kóvetkezményekkel

jáó

eseményt okozhatnak'

lélkíj|bacsátja köZterijletre, Il]'etőlel
kóboroln| hagyja, játszótérre beenged, illetóleg óevisz, ak harapós kutyáját
nen zárL helyen tartja' vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a hal'após kuktltyát a település be]területén felu'gyeler

A

kiadja.

a tájékoztatáSt és aZ igazoiáSt erre vonatkozóan

Őszi kalászosok esetén tudni kelJ' hogy heJyrajzi szám szerint hány ha{'

Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés: Lehelőleg minden temelő no
vember 20-ig kérje megI Hozni kellrnaguktalaZ eZ évi regisztrációS iÍat'
anyagaikat, a névrt szó1ó gázolaj számlákat, a

Csak

a már elvegzett munka

szabá1ysértó hrrrmincezer forintig

igazolható, azaz

a még be ngrn

takalított ter-

rnék e1 nem végzett nunkíi nem igazolhatók le'

Ugyanis néhány terme]ó már a kukorica betakalítás után járó igényét iS
érvényesíteniSzerctte volna. CsaJádi gazdaságok esetén' a megalakulás
e1őtt a csa1ádtag ÉszéreváSárult gáZolaj iS felhasználható, de csak abban
aZ esetben ha aZ egymáS köZijtti szelződéSben ezt előZetesen Íögzítették'

Ezért ezt a szerzódés fénymásolatot be ke1l csatolni a kérelemhez'

A

megalakulást követóen csak

a családi gazdálkodó nevére kiál1ítotl

számla alapján lehet az igénylést a gazdálkodónak kérni' Ene vonatkozóan jelen piJ1anatban nrég várcm a hivalalos VPOP á1lásfog1alást.

Termő grümölcsösök

fa5rkáraival kapcsolatban annyit, hogy

elJenőrzést kap'

Miír most felhírom

a figyelmet. hogy aZ ültetvény táb]atajÍzskönyveit, per-

A permetezési naplóban

köz1ekedőke

a feJ-

haszná]t növénn'édószerekről számlíkat kel] bemutatni'

Földhasználat bejelentés: minden
Földhivatalhoz

földte

a Körzeti

Íö]dhaszná]ó köte]es

bejelenteni területi kategória nélkü] a használatában léVó

leteit' sZeptember ]-tó] haszonbér]etet csak 20 éves időtartanira

Nagl Ernő

Természelesen a Szabadon engedett, vagy kóborló kutyák lega]ább akkora vea köZúton

várha_

tóan minden bejelentő a további kifiZetések előtt' még szeptember e1ején

lehet kötni'

terjedő pénzbírsággal sújtható.

Szélytje]entenek

lap szem

',Földhasználati

rész]etes adatait tarta]mazza.

metezési naplólt mindenki tegle rendbe.

.'Veszé]yeztetés kuq'ával" szabálysé ést követi e], aZ aki a té]ügye]ete a]att ál]ó

tyfua utaló megfelelő figyel\-]eztető táblát'

gazdászt, aki

lét''' mely a haszná1t fö]dtgrü]etek

Manapság olcsón beszerezhetó' eJemes világító berendezések vannak forga
lomban' amelyek egyéb kij iménygk köZött a Zsebben is e]Í'érngk, közlekedéskot pedig a karra, vas/ övcsipeszre $gzítve kényelmesen viselhetók, és

halljuk

ilyen igényük van. keressék fel a terü1etük felnése szerint illetékes falu

mi]yen fajtát Szeretne !€tni'

és 1átszá]]i" ely betaltása'

Vegyük tudomáSul, hogy aZ őSZ beköSzönté\e]

öszlöneik

a regisztrá]t teme]ők az aszá1yból ercdő k1r-

beje]entéseit a he]yi falugazdásznál tehetik meg (kukorica' napraforgó'

Áruhiteles vetőmag, műtrága: azok a rtgisztrált temtelők, akiknek

Nem jogszabáJyokra szeretnék hivatkozni. mert az a korábbi számokban már

ban eleget

Aszályk{r bejelentés€:

is és lőleg a nagytestűek komo]y köZ-

lekedési balesetek okozói is ]ehetnek'

Falusi Suttogó

Kértk minden röszkei lakost. hogy kutyáit Szíveskedjen házánal< kerítésénbeliil
tartani, e]kerülve ezzel a baleseteket' a kuryahalapásokat éS a szomszédok kö-

Röszke Község Képviseló-teStületének 1apja

Eng' szám: B'?HF/888/cs/92
Megjelenik havonta 1 350 példányban

7ötti viszálvkodást'

K'4d!!!t!e:

Papp István

6

r' őmagy

Következő lapszámunk tervezett megjelenési ideje
2002. október

ll'

Az óstevóteleket, íráslkat, yalamint a hirdetéseket szeptember 30-ig
a Szerkesztősés a Teleházban'

2

úrja

ffi

/58 Röszke' FeI'zabadulor u. Rl.
Tel.: (62)573 031

Felelós kiadó: Magyari László
Fószerkesztó: György József
KésZült
NyondameSteI 2000' Kft. gondozásában.

NyormdamresÜer
alLrtó

2(D{}{D" KtrE"

té.lrnolíi<'lá

6724 Szeged, Mokkos-erdő sor 3ó.
Tel.: (ó2}559-280
nyondonesler@vnel.hu
2AA2, szeptenber

E1ETTUIOD KTUB

Búcsúszó helyett...
El eg' nawon kedres ember Röszkén

l

tlnyavilágban. aki annak ellenére, hog,v

SOkat betegeskedetl éS eg5'edü1 maradt a tanyán'

Szeretnénk tóiékoztotni oz életmód klub úiroindulósóvol o szepÜemberi progromunkról, és o
nyóri eseményekről.
A nyór folyomón oz EgészségvédóEgyesÜler tomogotósóvol két progrom zojlotr le.
Az egyik o cserkészcsopot nogy tóboro o Kóli
medencében, mely o múlt évihez hosonlóon nogyon iól sikerÜlt.

A

.sopot tovóbb er<isödött, ennek eredményeként is iuthottunk el odo, hogy ougusztus lS-én
hivotoloson is Íelovottók o (sopot logioit, o
gyermekek és vezelőik nogy örömére.
Másik pLogranunk a családi kapcsolatokat Í'ejlesztő é|etmód tábor
keretóben Zajlotl 35

ló részréte]éiel'akik zönében nagirSalídoSok

voltak.

A

mentálhigiénés tróning résZe Voll önismeret fejlesztés. a családon

be]üli kon1liknrrck nlegolrlása. az cgyrlás közölti

konnnunikáció jaVí

nen ZáIkóZott be, nen menekült

az enberek elől, hanem kereste a kapcsolatokat' beszélgetett aZ emberekl€l,

ha

csak a iehetősógci engedték belátogatott a múielődésiháZba, könyvlárba'
tc]eházba' Verseit' írísaitha a lehetóségeink megengedték ne&ielentettük a hely] lapban' MoSt élete nagy fodulópontjához érve olvassiik Sok szeretettel azt a

\erset' ne1l}el Röszkétó] búcsúzik'

BMlll

Himnusz Röszkéhez
Itt az jdő, menni kell,
Tőled most húcsúzom el
Te, kopott, öreges kicsi tanyám'

Időm ellépdelt tova,
Az idősek otthona
Kinyitott kapuval vár ma reám.
A göcsörtös bodzafa, a virágok illata
A dió, a barack meg a meggyfák mosolya,
Es a sok fábó1 ácsolt mel1éképület
A kopott' öreges kicsi tanyán'

1ása, va]anrint a szenvedélybetegSégek ke7elése'

Az egészségcstáp1á1kozás alapelemeit sajálílotlák ei a köZösen

elké

szítctt vegetáriánus éle1ek áita1'

A

táborban ncgtanuJt ételeket az ósz Iolyamán az életnód klubban

1bgjuk ismét elkészíteni és tovíbbadni'

A csoport tagjai napontaióga foglaIkozáSon \ettek
Ez

a

ÍéS7t'

prcgram olyan tetszésl alatott. hogy akkoli elhatározásuk nyomán

szeptembcrtől jóga tanfolyamot szeÍvez eg!€Sü]etünk.

melylől kii]ön

hirdetés formájában tájékoztatunk.
Szeptemberben a kÖvetkező ijSszcjövctclünkct

25-én l8 órától tartjuk

szokásunk szerint a Tankonyhiin'
Vendégünk ezúttal isnét DÍ' Dul'SZt László főorlos Írr' iesz,
9gésZséghétene1hangZott elóadásít fogja nég fontos

rki

az

tudní"lókkalki

cgószíteni a szív és érrendszeri betegségek nege1őzését és g1ó9ítását
i]]etően' Mindcn éLdok]ődíit szerctettel várunkI

Dr. Sölé4üázi Ilona
Röszke Község EgészségédóEgyesülete

KöszönefuyiMnítás!
Ezúton szeretnénk köszönetet

mondani mindazon
röszkei lakosoknak, akik jövedelemadőj'tk |Io-át
Röszke Község Egószsógvédő
Egyesületónek ajánlották fel.

Az így befolyt összeget: 15.651 Ft-ot
közhasznú tevókenységünkre fordítjuk.

200Í' ;:eplerir$:l

Anya mikor még Ve1ed
Kezdtük itt az életet
Röszkén, aZ öIeg kicsi
Feca már itt szülstgtt,
A világra nevetett,
Folyton gagyogott: _ Anya, Anyám.
A rneleg vályogfalak, megaZ áZott verebek,
A nyuszik, a kutyák' Vagy a hulló 1evelek
Clikorgo é|etemnek leg lzebb napjaiA kopott, öreges kicsi tanyán.

Most, ha batyum íelszedem
Mindhiába mentem el
Tőled szeretett kicsi tanyám.
Tudom, jobban megy sorom
Mikor innét távozom
Mert más feladat vár majd reárn'
No, de bármi lesz a sorsom, affa mindig Van remény,
ide fonón vágyva nóha-néha visszatérek én,
Mert mindig itt marad közöttetek szívem
Röszkón a kopott'
Röszkén aZ öIeges,
Röszkén a szeretett kicsi tanyán.
Roszke, 2002. augusztus 30.

Hegedűs Ferenc

Falunap végváron
Augusztus uto]5ó napjín Íalunkból népes delegáció induLt a romániai tesnértelepülésünke. Vé9ára' Szívélyes
fa]unapi meghívísnaktett eleget aZ a neg)1'en ember' aki vállalta azt. hogy képviselik településünket baútaink
ünnepén' A hajnali három ótás indulássa1járó kis ke]lemetlenSég négsem látszódon a tírsaságon egy két kupi
ca pálinka után. A gyors indulás' és a szilróriummal való fogla1atosság köZben éSZre sem vettük, éS áris lerob
bant a buSzunk' Szegeden a jégpálya e1őtt döntöttük ticcelődve' hogy átszál]junk_e a villarrrosn, vagy g1alog
menjünk tovább' llyen negpróbállatás nég két alka]omma] történt \€lünk, de hiába, ajó sofőrön nem tudott kifogni' Szerencsés' és gyors határátke]és Nagy]aknál. és nráris ronrán kiklmétereket falt a magyar busz keÍeke' AZ
e]őle tcr\ezett érkezéstSzinte majdnem pontosan tudtuk teljesíteni.
A végári művelííilésiház előtt a vendégl/ttók népes serege valrt máÍ bennünket' és nagy volt az örcim mindkét
rfszrő1, mikor újra üdvijzö]hcttük es/mrlLst' Az il1enkor szokísos névsoregyeztetéS után nindenk negtalálta he
lyét házigazdája mellett. Fél órát kaptunk aZ átöltöZésre. a reggelire' éS rnáÍiS indult a íalunapi program' Unne
pél1es megnyitó a művelódési házban'
Kö]csönös üdvözlóbeszédek hangzottak eL' utána mindkét IéSZról ajándékátadáS történt' EZek után aZ ünneplő Sokadalon áhonult a református templomba. az ünnepi lslenfiszlelet meghallgatására.
A tiSZte1etes úr hoSSZan beszélt az ünnepről' kiernelte a barátság lontossággát. és a1álámasztotta ezckct bibliai
idézetekkel' Amatőr színjátszók adtak e]ő gitárkísércttcl egy rövid nűsort az Istentisztelet résztrevóinek. Ke]éné
Klárika gyönyöríi han*ját, és orgonajítéMt még most is Íülemben hal]om' Mi rijszkeiek, áhitattal hallgattuk a
végári református énekekel, aZ ő e]őadásában. Istentiszte]et utín. a falu játszóterén, a barátság' és a kapcsolat
s7imhóllrrnáként faiilleÍé!re keriilÍ !or
Riiszke polgármestere, végvár alpo]gírmestere, és az RMDSZ e]nijke három akícfa csemetét ültetett el abban a
rerrrényben, hogy majd a iombjaik .tlatt iblytatódhat a két Íalu baI-iítsága. Elérkezett aZ ünnepi ebéd elfogyasztá
sának az ideje. A korán kelt röszkeieknek nagyon jól esett a Sok íinomság, amtt feltálaltak. A véglári asszoni'ok
igencsak kitettek nragukért'

Az ebéd elfogyasztása után fakultatí, prognmok voltak' mjndenki választhatott magának e]fog]a]tságot tetszése
szerint' A lehetőségek kölött szerepelt kiállíás negtekintés. fa]umúzeum látogalás' bográcsfózó versen1'. aho]
kóstolni is lehetett. Voltak olyanok iS. akik \endéglátóiklal egy kis délutánj beszé]getést !álasztottak' A dé]utánt
majdnem megzavarta aZ időjájás, de az ünnepre va]ó tekintette] az esó inkább Temesvír i'e]é vonu]t. A
fózóverseny kilonc rísztvcvójc délután hat ólakor tudta meg a zsűri dijntését.mindnyájan kaptak ajándékot. a
tűzoltóverseny eredménye is kihirdetésre került' sötétedéskor kezdetét vette aZ esti progmm'
A légvári cilil SZeflezetek' néptáncoSok' SpoÍtolók, tűzoltók, lolasok' és a fúvós zenekar felvonulása nyitotta a
núsort' A rezesbanda játéka után színvonalas nűSolt adott a Vég\áIi néptánc együttes apraja nag1,ja, és az amatór
színjátszók' E műsor keretében adtuk át mi röszkeiek kis, kulturá1is ajándékunkat'
A nyugdíjas klub énektara' majd BendénéEtuka prózamondása, az unokája luvolajátéka, és Bckc Agnes ónekei
nag} Sikerl alattak' Ezze1 belejeződött a program, és kezdetét velte aZ ulcabál' A rijszkei delegációl, ós vendégláttiikat vacsorára invitá]ták a szervezők' A késő dé1utárti bőséges uzsonna el1cnórc nem is gondoltuk. hogy ii1en
jól lbg esni a finon birkapörkólt' A kölelczó
szilvapá]inka után me8g}óZódhettünk a röszkei nyugdíjas
',cujka''
klub nótáziis kedvéről' Hiljnalig tartott a magyal níiták sorolása' KÓzben a fótéren javában zlljlott a7 utcabá]' A
fiatalok elindultak, hogypróbára tegyék tánctudítsuklt' de úgy néztem. a vendégek többsége teli hassal inkább a
nótáZáS neljett döntött. ESZÍe sem vettiik aZ idő múláSát' máIiS hajnali e8y óra lett'
Mivel ásítozva nehéz az énekléS, búcsút lettünk egynástól a reggeli találkozásig' Reggel nyolc óIakol' a busZ előtt
tudluk meg' hogy aZ utcabí1nak tél ötkor lelt vége. éS volt, aki végig bírta' lsnét a kultúrház elótt á]ltunk, mint
érkezéskor, búcsúzkodtunk' kdszöntük a lendéglátást, és íogadkoztunk. hogy \€1etek eg}ütt' jövőre. nálunk. és
ug}anitl' AZ induláS után a lrissebbjeink ú.jbólnótáZásba kezdtek, de egyrc Íöbben bólogatták aZ ütemet. csukott
szemmel. A visszaút cgy kicsit hosszabbra sikercdctt' hiszen a vendégrrrunkások áradatát kikeriihe, a battonYai
határátke]ót választotluk' Dé]után kettő órára éItünk haza. íc}, még bőlcn maradt idő az óvodai búcsúztatísla'és
az iskolai tanévnyitóra egrarlltnt'

A kiutazott csoport'

Kedles végári barátaink

AZ

auguSZ1uSi rendezvényeink minden

korosztá1y számára kÍráltak vá]asztási
lehetőségel. gondo]tunk a gycrekekre
és a felnóttekle eg}aránt.

A NemzetköZi Cyermek

éS íe]nőtt nép_

tínc táborunkban l20 gerek és 70 kö
zépiskolás vagy anná] idősebb fiata1

vett IéSZI nem csak

a

környező
te1epüléSekJő]' hanen jelentős 1ér
számban a határainkon tú]ól is' Míj a
jövő évi táboL ptogramját is terr'ezget

jük'

lehetséges' hogy a núi,elődési
házban is szenezünk nyári tábort a
gyerekeknek.

Augusztus l2+ó1 16-ig a Röszkei Jeles
Napok programjain a népi kismestené
gek titkaiba a\attuk be aZ érdek]ődő
gyerckeket éS felnőtteket.

Megismerkedbettek a kosárfonás' a
csuhé dísztárgy készítés'a szalma és
gyékényíonís.no meg az agyagkerámia
készítésfortélyaival a hozzánk bctérók'
Szercncsótr: soha nem kel]ett tét]enü]
ü1niük aZ oktatóknak, mindig volt

érdeklódés a foglalkozásokon' Ezt a
programunkat lblytatni szeretnénk a
későbbiekben is.
S7eptember 2'től új tanévet je5zünk.
így aztán a nűle1ődési ház is újra be
népesül szinte minden nap. Az escti
rendezvényeinken kívü] továbbra is he-

]yet adunk a néptánc. a zenei és a
mazsorctt oktatásnak is'

Elég nagy

problémánk. hogy

a

művelíídésiház hasznos a]apterü]ete
elég kicsi, hiába na5 aZ épiiLet. a cso
portok elhelyezése és az időbeosztások
elkészítésenem ke\'és es€ZtetéSt kí
ván'

A kezdeti DehéZségek után ez is ki

fog alakulni, remélen, hogy nindenki
elégedett ]esz majd a műle1ődési ház
nru nkáj áral'

a

Várjuk azoknak

fe]nótteknek
(lehetóleg pírral együtt) a jelentkezéSét. ak]k SZí\eSen részt vennének a

nűvelódési házban szenezett társas
tánc tanfolyamon. A tenek szerinl a

!

és a nagam nel'ében úti beszámolóm végénszeretnék nektek köSzönetel mondani' Nagyon
szépen köSzönjük azl szí,éli/esSéget'Szeretetet. figyelmességel. anit ve1ünk szemben lanúsíloltalok'
Nagyon jól éIeztük magunkat. Ett' nint ,,vég\'ári állanrpolgáI'' tudok es/ két ku1isszatilkol iS' Tudom azt. hogy
mekkora áldozatokat ke1letl hoznotok aZé a célért,hogy a vendégek röszkérőljól érezzékmagukat'
Biztosítalak bcnneteket, hoey aZ á]dozalos munkítok nerl volt hiábavaló, éreztük a barátsásobkat' ragaszkodísdokat' éS az áradó szcrelctet'

KÖsZÖNJÜK

Hireh

klasszikus láncok a]apjail sajádthalják
majd el ajelcntkezíík' Legalább nyolc-

tíl párjelentkezésc

szükséges a foglal-

kozások e]indítáS/LhoZ'

Tel: 573-780. 573-78] BorbísnéMírki Már'ta vrgy Ábrahán Cydng1i

I

HoNáth Béla

TRIDENT _ Kereskedelmi és Szolgáltató gt.
Számítás' és lrodatechnika

Számítógépek- és részegységek forgalmazása, 'szervizelése, -karbantartása,
szoftverforgalÍreazás, _installálás' -karbantartás, -hálózattervezés,
kiépítés,-üzemeltetés, -kafbantartás

ReferencÍa_ Röszkei Teleház

Kátai István cégvezető
IAA2, szeptember

hogi én akatok-e tőLíik vahniL yag; ők
aklrnak kíhasz'ndlni engen. "
EIőző számunkban me&ie]ent. barátságró] szóló
rejlvényink hel!€S megÍijtéseI

''Hogy

nentryi burótl l v]n, az atÍóL.fi'igg'

sZerencSés nyerteSünk
(eg,ben egi'ik iegszorga]maSabb

Király Sándorné

a

Fe]szabadulás u' 87 hől. Rijszkéről'

Szívből gratulálurik. nyereményét a Teleházban ve
heti át.

rejtvényfejtőnk)

Turucz József

tanító néni
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SAKK

legcredményescbbnek 6 ponttal, összesítetten aZ 5' helyen végzett. A helybé]i

Rangos esenénynek adott otthont a műve]ődési ház a Fa1unapok alkalmából.

olt bonyolították le

a nemzetköZive duzzadt sakkbajnolságot'

A

IéSZtve\,ók a

közeJi Tiszasziget, Szeged, Hódmczóvásárhe1y' Szatymaz, Domaszék'
Móraha1om' Röszke településekól étkeztek' és egy nénet áIlampo]gár is cSat]akozott a réSZt vevőkhöZ' A benevezett 33 játékosból álló mezónyre Bartos Fe'
renc országos bírti ügyelt'

A 9lotdulóbói álló küzdelemsorozat régénSípos

Kílmán. a szegedi Rlrtál vcrsenyzó.je kinagasló, 8 pontos $óZe]enme]

\,e

hette át a megéÍdemelt jutalmlt. Röszkei viszonylatban Vér'Imre bizonyult

?082, szeptember

AIL

'LÉGl

jítékosok közü] érdemes még megemlíteni TumbáSz Petert. aki 4.5 pontot ért
el, Szekeres Tibort és Varya Lászlót, akik 4_4 pontot Szereztek' A verseny
egyellen női Ve$eryZője a

10 éves Tóth

Alna

volt,

ak egyben

a résztvevók kö_

zü1 a legfiatalabb is volt' Derekasan Szá]]t szembe az ellenfelekkel' Megje-

gezném. hogry a versen1zók közül 20 minőSített játékos volt' A II. Falunapi
Sakkbajnolság a kihívísoklak megfelelóen ninden téren e1érte az átlagon íe
lü]i e]isnerést.

A Velscny végénMagyari Lász]ó polgá]mester

úr a dÚak átadá-

5l után mé]tatta a sportág népszerűsítésiszíndékát.
a réSztvevőknek' hogy ilyen sokan eljijttek
hogy jör,őte is itt ta1á1kozhat minLlannyiunkkal.

l!ÍegköS7önte

éS remén}étÍ'ejezte

ki'

aa

MUKODO
Három napig ünnepeltünk
(Falunapok után)

Végre egyszer az időjárásfelelós is kegyeibe fogadott bennünket, sol év
esőáZtatta falunapjai után verőfényes napslités köSzöntötte
a lovas fogato
sokat és a kocsin ülő zenekart a regge]i zenés ébresztó a]kalmából.
Császár Laci profi nódon szervezÍe nreg a íogatosok felvonu1ását' köszö_
net é e neki éS a felvonuláson részt vevő röszkeieklek is'
Délelótt átadásra kerü]tek új intézmélyeink, a családsegítők augusztusban
már az új helyükön fogadták a hozzájuk betéróket, bÖlcsódénk pedig szep_
tenbel 2-án nyitotta meg kapuit'
Az új játszótéÍe az áÍadás óta Szinte minden nyári délután és este ki lehe_
tett vo1na tenni a
táblát. Jó érzés ]ítni az önfeledten játszó gyere_
',megtelt''
keket' az őket vigyázó anyukik pedig néha egy kicsit megpihenhetnek, míg
a glerekeket vigyázzák' Turucz Jóska fotókiállítását is rengetegen megcsodá]ták, az ott kiállított képek községünk intézményeitdíszítik majd'
Nagyon jó helyszínnek bizonyult a délutáni és esti programokhoz az iskola
udvara, a nézők az ámyékos sátor a1ól szemlélhették a színpadon zaj1ó
programokat' HoSSZú é\€k óta köZségünk legnagyobb ünnepén kerülnek át
adásra a köZség á]ta] a]apított dÚak és kitüntetések'
Ez évben a ,,Röszke Község Díszpolgiíra" cínet Maka Lajosné lehette át'
Meghatódra rnondta el, hogy szárnára miért fontos Röszke, hogy munkíja
és családja is pályája kezdete óta ehhez a te]epü]éshez kijti' A kitüntetéS át_

A Csaltitlsegítő GlermekjóIéti és Védőnői Szolgúlat
új épiiLetének ótadósa

Boldogan vették birtokb(t a p,erekek az új jtitszóteret

A Nenzetközi G'lennek Néplinc Tjbor

Észn-ev,őí bemutattdk,

hog' nit tanuLtak az eb- hét alatt

adásakor felhangzó és szűnni nem akaró taps azt hiszem, egy köZöSség elismerését fejezte ki Rtiszke Jegfiatalabb díszpolgárának.
Községünk másik legjelesebb elisnerése a ,,Rószkéért Hűséggel'' emlék_
érem. melyet ez évben osznovics Antalné' Fülöp Imre és Szekeres lmre ve_
hetett át' saját szakte letükön mindháman hosszú évek óta szolgálják kö
zösségünket, idejüket és fáradtságot nem kímélre'

Az intézményeklegjobb dolgozóinak járó tárgljuta]makat Bama Károlyné,
Abrahrín Gyöngyi' Kozmáné Vastagh Judit, Bárkai lrnÉnéés vőneki
Imréné kapta' A díjak átadása mellett színvonalas szóIakoztató programot
is ]íthattak a nézók'

Franciaországi és Romániai testvértelepüléSünk hagyományőrző csoportjai
fergeteges táncokat roptak a színpadon, énekeltek a Röszkei Dívák' voltak
öttÖmösi vendégeink és a rdszkei néptáncos slerekek iS szerepe]tek.
A már hagyományosan szuper tűzijáték után mindenki kedvére tánco]hatott
hajnalig az utcabiílon' de éhesek sem maradtunk, hiszen az utolsó szenig
elíogyott a FehéI Veci által főZött rnarhapörkölt'
Vasrímap már kicsit sze]esebb és esósebb vo]t az időjárás, de a Í'ogathajtó
verseny résztvevőit ez cseppet sem Zavalta'
A nézók jó része megijedt aZ esőtő1' de a ktartóbbak nenes \,€$engésnek
lehettek szemtanúi. Ebben az évben elóször rcndeztük neg a fogathajtó

A

végwirí Jiataklk s1ínes níísorral
Si,ó

rakn z,tattdk

a rös?'keiel{et
?AA2. szeplenber

akik a kistérségtöbb településéről érkeztek'
közül Császár Lász]ó és Annus László is jndult. az előke]ó

versenyt anlatólijknek,

A

röszkeiek

hamadik és negyedJk heiyen zárták a versengést' A i,erseny megrendezé

séértkijsziinet i]]eti Sel}öen Zso]tot és Hódi Károlyt, az ő segítségiik né]_

ohtőbei

előzetes|

Műszaki és ipartikk vásár (l4 17 óLáig)
7' ÁB-Aegon ügyfélszolgálat (15 18 óráig)

ll ' Nyugdíjas bál
22' Megemlékezés aZ októbel 23.-i eseményekÍől
23' Istentisztelet a parkban a háborúk hőseinek emlékére
Borbásné

A

Márk Márta

Jidnciu delegúció fogadása pénteken déIután

kül nem boJdogultunk volna.
René]em. hogy ]egköZe]ebb is számíthatunk szakérte1mükreI
Gondolonr' nem csak az én vélenényem' hogy az egrik legsikeresebb falu-

occitón tóncolclt mutattak be a Írancía yendégek

hetünk majd
röszkcieknek

a

I

Ez a falunap igazán

csapatmunkában
sZeNeZődijtt' en_
gedjék neg nekem

kedves
hogl

olvasók'

a nevük Íélso

rolása mellett meg_
köSzönjem azt a sok

se8ítséget. amit a
szer\czó és kétkezi

nunkíban nyújtottak nekem:

Maka Lajosné és
aZ óvoda koileklíVá-

ja,

a

Golgtti-k{'r

íia

taljai Bende Anna

mária

vezényletérnúvelődési
ház dolgozói. Sze

vel. a

Iut'Lét Jbrgeteges

siket arattak a Rösakli Dívák

keres lmre' Fülöp

Imre, PapdJ László.

A íran(:i4 te st,érte l epiil és kíjldötteinek

ben

uLúsút

na.q' ovició kísérte

Turucz Jóska. Vas
ragh Peter, Laki Ju,

dit' Márki

ADta]né
és Hódi Járiosné'

Szeltember Rendezvénueh' tlásároh:
16.

ÁB-Aegon Bizt' Üg/élszolgálata (15_18

17.

Használt műszaki bizományi vásár (8_12 óráig)
Csiszár Autósiskola első Íbglalkozása (18 óráig)

18.

ór'r{ig)

19' Kossuth emléktábla ünnepélyes Jeleplezése
a községháza falán (14 ónáig)

23. AB-Aegon iigfélszolgálat (15-18 óráig)
25. Katonai ruházati vásár

(8

12

ótáig)

Szól a harnonika, perdtil a bújos francia népviselet

Pecsenyecsibe értékesítés
Mórahalmon
Szeptember
26-29 között
Átlagsúly: 2 kg,
270 FUkg

Szerefuénk megkös7önni
Horu dth B éLa mÍikő', é s sírkokészítőnek

a temetéssekkor a síraók áItaI megrongdlt
sírok munkáLatainak

díjmentes helyr eallítasdt, atnak ellenér e,
hogy ctz okozott karok kijanlítaa nem az ő
feladntaLenne.
Szalmmé' Batoncsné

Elő|egyeztetni:

lőga

06-3A1299.4036

a mindennapi óIetben

Érdeklődésételőre megköszöniük:
Haidú

Kb.: 90q tüzelésre
alkalmas összevágott fa
ELADó Röszkén.
Ar.: 55.000 Ft.
Érd.:06.2013.833,437 .

Kerlő időpontiaz 2002.09.16' l8 őra
Helge: Szlízholdas Pagony ivoda
Yezetiz Papp Magdolna iőga ohtntó mester
lelenthezni lehet ördögné Papdi ZsuzsannánáI

Tel.:06 2019803-845

,ós

a helgszínen.

Felhívás!

szeptember és okóber hónapban

hétlőnként 15_

2002. szeptember l8-án 18 órakor.

j

Hetente egyszer hót óra.

szolgálattal várja a község lakóit

szemé\gépkocsi vezetői tanfolyamot indít
a Rtiszkei Művelődési Házban

Tankön1ret biztosítunk. Várjuk

Atanfolgam időtnrtama| l2 hét.

Új szolgáltatás a művelődési házbanl.
Az ÁB-Aegon Biztosító kihelyezett ügfél-

A Csiszár Autósiskola

Részletfrzetés ! Diákkedvezmény

Röszke Kizség Egószsógvédő Egyesülete ióga
tanfolgamot szenez.

!

elentkezésüket

!

Csiszár Ferenc iskolavezető.

NOI TORNA
este hattól
szeptemb€r l ?-től rninden kedden és csütörtökön
hét óráig zenés női tornára várják a sportcsarnokba a mozogni vágyó hölgyeket.
A foglalkozásokal Tari Edit tartia, szeretettel vár minden
érdeklődőt!

18

óráig.

Új biztosítások kötése, a már m eglévőbizÍosítások ápolása, kádelvetel, új és használt
1akiísok vásár1ásához kedvezményes hitellehetőség teljes köríi ügyintézéssel !
Szeretettel várjarégi és új ügyfeleit Biacsiné

Dobó Katalin szeptember 16-án 15 órától
művelődési házban.

a

kistérségiirodo ielenti

PA@ilY

r?,

Homokország Gyönryszemei

VtssznrrrtrurÉs A NYÁRRA

Idén eg hétig tart a
Nemzetközi Kézműves kiállítás és vásár
Szegeden

országos találkozó.'.
A]igho$ becsukódtak az óvoda kapui, s hazamentek az éjszakát is óvodában töltő nagyia

Becsüljük meg kéznűveseinket' akik kultunáljs örökségünk
hordozói. és alkotásaikban korunk érlékeinek bemutatói'
EZen értékekőIZését és bemutatáSát Szolgá].ja a

,,Natura'' Nemzetközi Kézműves Kiállítás és Vásár.
m€|y 2002. szeptemb€r 1G22.
köZött

kerü] megrendezésre Szegeden az Ifjúsági Házban'

Az elmúlt év sikereinek köSzönhetően
tes kiállításon

-

a tava]yi

Kistérsé8 iSmét önálló

A

aZ idén már

egl

he

élüez hasonlóan - a Homok}ráti

standdalje]enik meg'

rendezvény minden nap 10_19 óra között,

ingyenesen

1átogatható.

Térségünkbenélő kézműveseinknek a rendezlÉny nemcsak

kivá]ó bemutatkozási lehetőség, de az előadásokon,
szakmai konferencián tájékozódhatnak többek köZött a
kézműr,es tevékenységek jövőbeli kilátásairól az EU csatlakozás jegyében, a tevékenységek szabályozásáró1, a
minőségi

kÓveteJ

ményehő1'

A látogatók ame]lett' hogy a Hornokháti Kistérség Stand_
jánál megisrnerhetik lestőink, keramikusaink. szónyeg_
szövóink'

faíaragóink a]kotásait, a térségben éló csuhé

szövő. raffiafonó, rongybaba és tennényképkészítő nunkiit, az ország számos pontjáról és a határon

túlról érkezó

kiál]ítók alkotásait is megcsodálhatják'
Legyünk nyitottak és kíváncsiak, szakítsunk rií időt, hogy
ku1tulális értékeinketmegismerjük

ink. teljes odafigye]éSSe1 fordultunk rlli felnőttek a X' országos Találkozó felé, ahová közel
300 óvodapedagógus érkezett, s tijltött itt négy napot, a nyári kániLulában is szel]emi fris
sességet hordozó Szakmai fórumon. melyet Szeged, illewe Röszke berkeiben rendezett
nevelőtestü]etünk.

Neves óvodapedagógiai és eljsmert gyakorlati Szakemberek tartották kéZben a progmnba
szen'ezett elméleti témákat' tgret éS lehetőséggt biztosítva mindenkinek, ki SZíveSen öntötte
szavakba egyéni mondanivalóját, saját intézményénekeredményeit, gondjait'
Igy hallottunk rendkívül sokatmondó pedagógiai taltalmat hordozó előadáSokat' prezentációkat, koneíerátumokat Dr' Vekerdy Tamóstól, DI' stöckert Káro]ynétól' Zilahi Józsefnétől,
Dr. Jávo$Zky Edittől.
Vendégként köszönthettük körünkben Dr Géczi József A]ajos onzággyűlési képviselőt,
Magyui László polgámestert, Horváth Bé]át' a N{ú\elddéSi' oktatásl es Spon bizottság elnökét' Dr. Szeri Istvánnél a MoE szegedj einöket. Röszke Közseg Önkormdn1zatinak
képviselóit'

A szakmai tartalom kiegészítóje a háttér, a sZá]lás. étkezés' vendég]átás komolv terhét aligha tudtuk \'olna elvis9]n] kedvóS Segíők nélkül.
kiknek eZúton is köszönjük munkíjukat:
6oda teljes koLlehívtijónak, A Zebra Markt yeletőjének és dolgolóinak,

k

kóríá'si
eal a t n

t,

sikert arutó
n

k)

t

Lt

szereplőínek' 4

''Csutri"
4 Pn! pa n n,,

^LtinaA.

t

c

n

H Nat

cyrnekiüttii.' Cral(idseRia

al dol

go.,)i

t,

L!

VeJontíi Szol-

1.

A MíÍvelődési Hliz doLgozilinak, ktilijntis tekintettel Borbásné Márki Márta Míív.Ház iga:gatónak, A TeLehtiz munkatd rsaínak,
Forró Isntinnak és a Form Fogatló szeméhzetének, A Knorr Marketing oszt(ílJónak'
KoLndfié Vast(]g Juditnak és S:dl<áll Zsoltnak, Berente Isfuanné Marika zenetanáÜőnek,
Pocskrri István tanórúmak, Pocskai Rolantl, Ptlcskai Zsolt, Kovtícs Krkzta' Jójúrt Dani,
Borbtjs ]ohanna zenészpalántáknak" '
',

,,Kistestverünk'' született.'.
Rövid pihenó után nagy erőbedobással készülnj kezdtünk a Fa1unapokra.
E jeles napok jeles eseménye a Bölcsőde-aiatás vo)t. Igen nagy feladatot jelentett sokunknak berendezni' lelszerelni aZ óvoda új kjstest\éréta Zsebibaba Bölcsit.

I

A

néZe]ődés me]lett lehetőség nyílik ana is' hogy egy egr
nesterség kipróbáIáSával kibontakoztassuk művészi haj1anainkat.

Az ízléses lakberendezéshez is hozzájárulhat egy_egy szép
keránia. festmény, szónyeg. me\et itt beszerezhetünk'
Mindezek tükrében a tendezvény egy értékesés kellemes
időtöltést biztosít szánunka'

Homokháti KistérsésiIroda

sok tenni\'"lót rótt ránk éS Szimpatizánsainkía e munka, mely még nehezebb lett volna, ha
Segítők nem á]]nak nellettünk' Köszönjük
Nekik:
A Szúzholdas Pagony vaLamenni nmkatársúnak, A GyernekjóIéti , Csalódsegítő- Védőnői
S'

olglu nuúnnrrai,l

llp,tet i
'' P.lleat

Hi

Llk

drtgn-nir.ok'

A MíÍveLődési Hóz dolgozóinak, A Telehúz munkatarsainak, :
A Zebra Malet ,ezetőíének és dolgozóinak, k ÁJiq Vií1gkeÍes|e!:1ésnek'

Benkő Ferencnek és a yállalkozásábun tlolgozóknak'
NéJkülük nem jött vo1na ]étre. s korántsem lenne ilyen gyönyöríí a Bölcsődénk.

A munka' pihenós, munka' pihenés ritmusában elte1ő nyár után elköszöntünk
csintgató germekeinkól. kik átba]lagtak aZ iskolába'

Itt van az ősz

. .

iskolafeié ka

.

Tel.ltax: 621280-124

Elszá]ltak a íecskék, s hozzánk folvamalosan érkeznek a kisgyernekek bölcsődébe' óvodába' Még nagyon sokat igyekzünk kintjátszani csodálatos udvarunkon, de már készülódünk,
gyűjta'getünk élményt.terményt. anivel a ködöS őszi napok színesíthetők.

e-mail : homok@ moÍahalom.hu

Mindenkinek jó egészséget és eredményes jó munkát kÍvánunk!

6782 Mórahalom, Millenniumi sótlíny 16.

A Százholdas Pagony Óvoda apraja_napja
2A02, szeptemher

A Gyermekjóléti
A

Falunapok keretében auguszlus 10 én átadásra kerijlt

Szolg álat

a

Családsegítő-' Gyerrnekjóléti és Védónői Szolgálat új intéZnénye.
Ennek na8yon örül|ünk és örülünk' hiszen egy sokkal tágasabb és
barátságosabb heJyre köllöZtünk

ál

a

Riíkóczi ltca

22

' szá:m aIá.

Nem beszélie anó1' hogy ezen az új helyen mind a felnőtt
csaiídsegító, mind pedig a gyerrnekjóléti szolgálat is külón külön
ircdát kapott, valanint a gyermekek körében már jói isnren Ját
szóház is ide kö]tözött át' Ide lordulhatnak azok iS, akik a tanya'
gondnoki szolgálatot vagy a szociális ótkeztetést Szeretnék jgénybe venni.

Az új helyre való

átköltöZést

rengeteg munka éS tennivaló előZte

meg, arrreJyből kivettek részüket aZ intéZménydolgozói és család-

tagjaik is.

A Falunapok után egl Játszóház

táborra] avattlk fe] az új intéz'

ményt éS annak kertjét.

A kinti sportok (foci, ping-pong,

kosárJabda' ' ')
mellett a készségfejlesztő és fueatív játékoknak is nagy sikere

volt, amint az a képeken is ]átható'
Meg]epetés vo]Í Szán']unka, hogy a liúkat is mennyirc lekötötte

a

gyöngfűzés, és nagyon szép aikotások készültek'

A gyerekek kéréséremár elkezdődött

a

jövő évi tábor tervezése is.

Az új nyitva tartás:
Hétfő:8-17óráig
Kedd - Pentek: 8 - 16 óráig
Jíúszőhíz:.
Szerdán és Pénteken 13:00

-

15:30 óráig

A pszichológus tanácsadása:
Kéthetente Csütönökön

Á

14

l7 óráig

áskereső Börze: Hétfőnként13 I7 órátg

A telefonszámunk változatlan: 573-820' 573-821
Ákik az Önök segítségéreátlnak:
IntéZmény\ezelő : Csiszámé Kónya Tünde
Fe1nőtt családsegítő: Czifra Szabolcs

GyeLnekjóléti Szolgálat: Forróné szász Julianna.
Kispál Zsuzsanna
CondozonciL: Vr)neli lmrene. Laczi ZoltJnne
Tanyagondnokok: Kovácsné Kacz Erika, Hornyák János

A Védónői Szolgálat továbbra is a megszokott helyén, a

Tanács-

adóban múködik'

Ezúton szerctnénk mggköszönni

mindenknek' akik lehetóvé tet

ték. hogy eZ aZ új intéZmény]étrelöjjön.

Kószöojük,

hogy nrindenk szívügyének tgkintette és aZ intéZmény

dolgozóival együtt alakította' Szépítette az új háZal.

t0

A 5ermekjóléti szolgálat munkatársai

IaüL'

szeptembel

Hírek és gondolatok - a Plébániából
HAZASSAGKOTBS:
Tóth Fer€nc

Horváth soma Lajos

Dr' Borbély Kata kisfia

Horváth Lajos és

2002' május 3J.

Horváth Szi1tia kisfia

háZastársul vette

2001. augusztus 7.

Gá| Kingát
2002' augusztus 10-én'

Börcsök
Börcsök

Nádházi Sándor és

HALOTTAINK

Alexandra
László és

Pakai József 48 éves
hkai Józsel és Molnár Erzsébet fia

lovászi Erika kslánya

Bálint Ándrea háZasságot kötiitt
2002' augusztus 24 én.

2002. februrír 12'

Ördögh Zsolt feleségül vene

Vadál Wien Anna
Vadál Lajos és Szűcs Erika kislánya

Geyer Hajnalk{t
2002. augusztus 3J-én'

2002' Í'ebruár

Császár R5bert házastársa lett
Kispéter Mária

Geyer Gyula és

* 2002. augusztus

Farkas llona 77 éves
Bodor János iizvegye
f 2002. augusztus ll.

13.

Geyer Hajnalka

Márki József

t

1980. szeptember 4.

KERESZTELÉS:

Schwartz Tamás
Schwartz László és
Lajos Edit kisfia

Király Ádám

2001' október 26.

79 éves

fukai kén férje

NádháZi ErZSébet leánya

2002. szeptember 7-én'

13.

2002. augusztus 28.

Móly fájdalomnal tudatjuk, bos/ a szerctett
férj és apa, Szigetvári József,
2002. szeptembel 2-án súlyos betegsóg

Király József és
Kurucz Edit kisfia

Takács B€nedek

1999' január 28'

Dr' Takács 7oltán és

KOZTERI SZOBOR ROSZKEN

Padua felé tartva halílosan kimerülten fejezte be

Miért kerül Szent Ántal a falu főterére?

De csillaga nem hullott 1e.
Uielző fény ma is a sötétló égen'

utrárt

elhunyt.

A

fiatal é]etét.

Ázért, mert riivid életében meghódította a ülá_
got. Lzen l 'g földgómbön aIlni kdsu obn'

ryrászoló család

Ha nem lehetsz csillag az égen, légr lámpás a

házban.

Ifurtal József
plébános

FöJdünk pedig két tenyérben nyugszik majd ez_
zel a felírással:

..Ne félji Isten kezében la5unL." őt

i.

a

,,sors'', a ,,véletlen'' vezette mindenütt: hazájá'
ból Lisszabontól Afrika felé hajózva hir'teien tá_
madt betegség törte ketté te eit, najd tomboló
vihar sodorta Szicília partjaira.
Hajótörött

társ irányította Itáliába lépteit.

Ferences barátta] ta]álkozva isnerkedett meg
Assziszj Szent Ferenccel. ak megcsodálta a fiatal testvér ékesszóló Szavait'

Taniírriítette' majd elindította hittérítő útjára'
Antal a sorsban és minden véletlenben felism€rt€
az Isten kezét'
NyugodÍan járta végig fárasztó útjait és báhan
á]]t meg a népnyomorítók előtt'

Ha emberek csukták be fülüket szavai hallatán,

ru.rrririrv
L'UTO7T

PÁrrÁ,u,

oN tvAN A FótD
H! NDE,I SAPKA,TC

Étpeea#otra
A MEGALÁzor7

É:rÉrsÉercsser r

szlvEt/GT.

beszélt a halaknak'

Ha dölyfösen

á]]t

a hitetlen gazda a Szentség

előtt' letéIdellette aZ ál]atját.
Még a madarakka1 is megértelte magát'
ti többet értek mindezeknél!''
''Emberek' ti Szegény emberek, örüljetek' mert
,'Emberek,

Isten kezéb€n Yag/unk!''..

2002. szentenber

'

Szent AntaL LisszabontóL a léLetlefi útjún jutott Páduáig, ()nnan a FöIrl minden sarl<tiig és
megglo g\ítottI. C! me lalóZott és l(lts1beeseft s?.íleket.

SPORT
3]-én Szombaton tartalékcsapatunk a Rendőr TE
e]len próbáltjavítani' Meg is volt minden esélyünk
.1 Du']is7er/é\re. a/Unoan limadóinl.. e$ l'iVélelle]
vendepek nvertek 2:1 ariinyban.
V".ínop o'me$e l-e" c.apat Ki:lereler keudie rDani Ard.rj.t kepleleneL \ollilk a legn:rgroob
a vendégek
meg bajnoki szereplését. lfi csapatunkat ismét gólhe]yzetet is khasználni' így megint

ban még ígl is nyerhető ]ett volna a mérkőZés, de
kél hüntetót is glhibáZtunk. és ezen felle]kesü]ve a

Labdorítgtűs
a Falrrnapok kereAugusztus második héwégéjén,
tébin kerülr megrende/e.re d ll. Ldina Kupa. anit
es ewel lc'raoban a Gl.tlzret c.ilprta horlttott e'

A'ré,]on \rlúl a \et rö.rLei c\ap,]l e' r

S/ent_

mihalt c.anata Kü/JöIt a .elle!én' Ddle|ótl a két
hazai-c.ap.'r mérkci/öll' . nyerL nagabiztu'an r
me5e t-ét giuda. l7:íl ra' A ma'or]ik merkőue'
mar ió\al ./oro:.dbb \olt. nem hagLlr maeiil J lne
.le il.e. Suenrmlhal1.,le légül a rutir dladalmas
i..,dort, J:l-re nlen a C1jla. A harmrd'k he\erl
így a Röszke II a Szentmihállyal csatározott.
Á mieink összekaptrík rnagukat, 2:2 rc hoztiík a
mecscset. azonban a büntetőúgásoknál miír aZ
idegek fe]mondták a szolgálatot, s így a szomszédvár szertzte meg a harmadik helyet'

nem az edzó' hanem a ,'SportoNos á]lította össze'''
Ennek eredményeként Sima 6:0 vereséggel ke]lett
beémünk' A ielnőttek mérkőzése Sokkal Szebben
indult' csapatunk jól játszott, s a 70' percben már

re rezáreLt i.. N4egr)ennel ljnt a meccJ.'aj
nos ajátékosok azt hitték, már meg is van. Csak a
Kistelik nem így gondolta' s nem kis szerencsével
az utolsó pe(cben szerzett gól]a] a győzelmet iS
megszerczték' 4;3 arányban' Gó]jainkat TóÍh Gábor. Tanács Attila és Szekeres Zoltán szerezték'
Tarta]ék csapaÍunk augusztus 20'án is mérkőZött.
Zákányszéken'LacziZoltán góljával 1:1 re játszott
a ,,Fako''' soványka döntgtlen, azonban ebben aZ
inséges idóben már ennek is örülnünk kell

J:l

nyertek 2:1 arányban'

Vasámrp a mese l' ben i' mi',]l'er c'aoatttn\tol
gcizeln'et rfuturk o SzÜleg elIen' lli5l:llnk iol lal
ótták magukat' Papdi László és Szurcsek Peter
góljaival mál 2;0+a vezettek, amikol a rnérkőzés
utolsó félórájára ismét Szétesett a csapatunk.
Kiá]]ítás' kényszerű cseÍék miatt (sé iléS, tanévn\ito, kie\ell huon meghrtamuo lateko'un\. '.r
jk a
Liszirrfölénrbc terLilt véndégek rnegiord,iott
meccset' s'l:2 arányban nyertek'

Első cSapatunk szerep]ése rcsszabbu] indult, de ez

lesalább szebben végzódött'
hi a támadójátékban szinte Semmit sem mutaló
jrit.zoti
Szórcc Szerzett vezetéSt. alnit csak a második
mindha'nm
rr.amlp
Augu./lus 75-en
vendége fé]idóen tudtunk egalizálni' igaz ehhez se volt
DSK
lI.
a
Karo'1r
Ri'.rke
a
jól
.'.a'pdLunk'
Ennek
csinálta'
énítátt. azt viszont nagron
sok közünk, hisz a szőregjek vétettek öngólt'
egy sima öÍöSSe] tértek haza'
ereriményeképp a nyolcvanadik percben már 3:1 a volt Szegeden' s
]endületet adott végrc csapatunknak' S Gerecz
EZ
ifistáink
elómérkózésen
jön
az
AZ első osztályban
lenilép.eknek. re'zni Ilt'zik rrinden' rronban
megszerezte másodjk gólunkat iS' Itt azonÁkos
léptek
öSszeá]lítáSban
a
legjobb
q
nen
mindig
gollal
a
még
egalizalja
bombu
SzécsénriCábor, kél
a treker nem .rkerult ujabb laLálr_
meg.akoJl
ban
maPaL
tartoLta
mérkőzést' Ítt is a 11 es rúgások döntenek' A mie- oJ'iára' Ennek ellendre.okiiglol
rnlat
suirerni.
azonbal a 5/LireP orl;.1 q/erencse
Norben
e.
Lacri
Vrrgo
Laci
azonban
az
i'apor.
'erü_
ink közül mindenkinek he]yén volt a SZíve, mind
percben'
szintén öngóllal kie$enlített'
vel
a
90.
7:1
re
a védekezésünk. és
öt büntetőt magabiztoSan értékesítettéka fiúk, míg léséután összeom]ott
5/ele/le
Pdop
Allild
a gyá]aiak egyet hibáZtak. Igr egy évig a mi vitri- kikrprunk' Bec.ületgolunkrl
A leln.lttek mérkdle.e elólt bi/dkodd \olt,l han Minden leszni látszik' azonban a mieink még
nünket díszíti az Edina Kupa'
J/ dlJpo'an |e]lÜ' vesznek egy nagy levegót, éS a köZépkezdéS után
Ezúton is köszönet ifj. Dani Ándrásnak, a torna PuldL ! mieink rc}/eröl.,l/onbun
Gabi a
e7en b lnerlö/é.en mlnden he_ három-négy labdaérintéS után a kjtöÍő Tóth
lendegeMek
)e't
szponzorának!
egy
volt
a
bánat
gurít'
Ameklora
jobbak
kapuba
vo1tak a szőrcgi
jött' igaz' akantban is sokka]
J/
öröm.
mo}l
adLJfu
tl/./er
e'óbb,
egy
ötöst'
oerccel
kapott
iS
Következő hétvégemár bajnoki nyitánt minden röszkej focistáknál' AZ ,.egy''
nondjl .-r közmundát'
Vinrjen io. ha r vege
osztálvhan' A..kettő'' kezdi a sort, 17-én szomba_ de ezért ]egalább nem ke]lett elmenni Sehova'
kuryát, igen szégyentelton a Rúzsa e]len' A huszonkettes keretből rnind_ E]veltek bennünket, mint a
Papdi LászIó
jeS héNégevolt minden cSapatunk ÉszéÍe.
öSSze a íe]e' 1l játékos jelentkezett játékra. azon_
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Közérdekíí teleÍonszúrnok
Családsegítő és 5iemekjóléti szolgálat:

Rendőrség: l07

573-820; 573-821
KÓZponti oÍVosi ügyeleÍ 4'74-314

Tűzoltók: 105
Mentők: l04

(Szeged, Kossuth
: 273_234

Röszkei Rendőrörs
Polgárőrség: 06-2019-111 '332l I73 -389
Önkéntes tűzoltók:
Varga Lász1ó palancsnok: 06-30/466-4589
Papdi László: 06-70/2 145-943

HaLárforgalmi kirendeltség: 273-4l0
Szegedi Ha!árőrizeti Kirende|tség:
06 30/466-1021
(Szegecl, Moszk-vai

kt,

12-14.) 621540-330

Kiskunhalasi Haíárőr Igazgatíság

:

L. sgt. 15

17 )

Álatonosi ügtelet:
Dr. Perényi János:
06 30/9-982-684
Intézmények:
Polsármesteri hivatal: 573-031
Szá?ho]das Pagony Óvoda: 573-790

Á]ulános hkola: 573 750
Sportcsarnok: 273-250

Mír,elődési ház: 573-780. 573-781

06-80/860-006 (in5renes zö1dszám)

Könyvtár: 573-780' 573-781
Postahivatal : 573-950 (Fax: 273-309)

orvosi rendelők:

Teieház: 573-870

Dr' Tari Zoltán háziorvos:

Falugazdász: 573'870
Plébánia hivatal: 273'260

273-5r0. 06-70/313-9914
Dr' Srvényházi llona gyermekorvos: 573-8l0;

0ó-30/463 7250

D'. \ereczLel Cl ula hjiiono':27-)-.)21
Dr. Szita vilma fogorvos: 273-344
Védónói szolgálat: 573 822

Szolgáltatások:

I(ibelTV hibabejelentés:
Márki Jenő: 06 20/9-858-ll]
Órdög Tibor: 06-2013-321 '\96

Démász mórahalmi üg1'félszolgálat:
06-80/822-999 (ingtenes)
06-40/828-282
Térségi Vízmű: 573-970
(hétköznap 7-9 óráig)

VíZmű ügyelet: 06_20/485-5899
Szennyvíz hibabejelentés :
Gyöngyi Arpád; 06 2019-113-315
Szenn1.líz gépház : 573_97l
Tanács Roland: 06 2019-I15-632
Dégáz hibabejelentés: 0ó-80/820-141

Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos
információ : 489-789/204
(sZegedi Környezetgazdálkodásj Klt')
Tanyagondnokok, tan1afelelősök :
Honyák ]ános tanyagondnok: 06 30/976-6659
Kovácsné Kacz Erika tanyagondnok:
06-20/360-5418
Magyari Béla tanyalelelős: 06-20/978_6502
Szé11

György tanyafele]ős: 0ó-20/332-3]01

Németh Ferdinándné: 06-20/336-7653
I'aki Judit tanvafeielős; 06-70/313_990ó

