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A MAGYAR KORONA
böIcsen' igen

jól tudta lstván király.

'Nagyon
hogy népéta pusztuláStól csak úgy őrizheti

meg' ha a nyugati slokásokat és a kelesztény
va]]íst aZ orsZiígban moggyökoleZte1i'
Ezén nagy buzga]omma] folytatta atia' GéZa
lejede'em n unl.rj.r. e. mint j,i p.i'zt,'r cr,^
kézze] térítcttcnépéta he]ycs útra.
,'r./Jg.'. papjai e'.zeiete.ei
Ami\nr I -)
meghallották' ho3y lstván kiríly az egész népet
negtéríti.nagyon megöriiltek' Mindjárt Í'elkere'
kedlek, éS jijttek' özöniöttek
mindenfelől. hogy
a pogány nagyarokat helyes Íttra tereljék. téve
lygő lelküket Krisztusnak negnye|ék' A nyu
gati papok ós szorzelesok éjt nappallá Évelára
doztak. és a sok láradozást siker koronízta: a
magyarnép keresztény hitre téft'
orömmel ]átta ezt István kiríJy. és azt gondolta.
hogy rnunkájára a pápa úr áldiisát kéri' Hívatta
eZ okáért ASZtrik apátot' és azt mondta neki;
Al)]m. ill a/ rdeje' hogy rnunkánkrl a pápr Ltr
áldását kérjük' De nencsak pápai áldás. korona
is ke1l a nagyar királyoknak. hogy éppen úgy

r!J

megkoronázzák őket, mint a löbbi kelesltény
fejcdelneket' Menj hát Rómába. atyán' és kérj
í1dást meg koronít a pápa únól'
Ugy legyen, ahogy kívánod _ mondta az apát' s
mind.já[t elindult Rómába, hogy a pápa úrró1 áldást és kor'onát kérjen'
De akárhogy Sieteft. megelőZte aZ apátot a len

gyel fejedelem követe: az is koronát kért a ma
ga uralkodojrnak. a Lengyel ieleJelernnek.
Már el iS kéSzült a koÍona a lengyel feiedelenl

Unnepek

számára, II Szilveszter pápa éppen el akana kül
deni, amikor egy éjje1 csodálatos álmot lálott'
Alrnabrn .rz Lr ang) a.a jelent nreg clcltt.. r. rrr

szólt hozzá:

Holnap cgy isnrerctlen nép kijvetei érkeznek
akik fcjerlelrrriik számára kolonát
kérnck. Add nekik a kész koronát. mcú őkel il]eti' Másnap a pápa úr e]őtt megje]ent Asztrik
ap,lt. é5 IÍvínkirá]y nevében lr]díst és koronát
kétt' A pápának es7ébe jutottak az angyal szavai, és neghajolt Isten akalat elótt'
AZt n']ondla Asztrik apátnak: En aposto1i va
gyok, lstrán fejedelen pedig aposto1'
Ezekke] a szalak](a] áladla a Szent kol'onál aZ
apátnak' Nlilyen szép ajándékot küldött a pápa
úr az clsó királynakI
A magyal korona csiJlog-viJ1og az aran1'tílJ, középen a Megváltti képét, körben pec1ig az apostolokét mutatja. A Megváltó Í'eje lölött a nap. a
hold és a csillagok képe ragyog, nellette két
hozzL'lrl.

Augusztus 1.: Vasas Szent Péter

A szegedi békét(1441) Vasas szent Péter nap
ján kötijtték megI Ulász1ó kir'áiy az Evangélium
ra. a tölök pedig a Kolonára lett esküt' hogy íZ
esztendeig nrcg is tatják' Pár nap núlva' a kilá]y négis kihirdelte a háborúl.
Az egykori liiljegyzések szelint estéle ke1vén

\reeedet e. korrret'et l_,ll,llnJ. Íi; !]lnJu'].'erneg' Sok háZ rombadőlt' A lehangolt nép
ebben kten ujját látta'
gette

Áugusztus 10.: Lőrinc
Spanyolországba1 Születgtt. najd Rómában élt.
ll' sixlus pápa idejón a római 7 ,.szeryap" fe.je
ként te]jesített sZolgálatol'

Lőrincet a kózépkorban védóSzentii] tiszte]ték a

.zecenrek.

r

\önrr'i-o.ol' a

ttiro

é]őfa á1l'

tűzze1 dolgozók pékek, cukrászok.

vényeket Székesfehérvárcn ünnepé1yeSen elZár

A szegedi

A./ep len}(. kolon]\i]l rz el.o kirrJ1tü tnepe
lyesen megkor'onáztík, aztán a koronázási jel
ták' De

azé gyakran

elővetlék,

nclt

sátoros

toL

e'

l

Lorrnc nrpjahoz luloJo 'tme1 l. edelÍre\'
nép szerint Lőrinc után a fa abban az
eszrcndóben nár nem íejlődik tovább'

iinnepekcn újra mcg újra a királ1' lcjéro tctték a

kolonát'

A magyar korona maga az egéu, orsz,óg, haz,únk fiMjének minden gaz,dagsúga, és népének egész bo4ogsúga'"

olszágSzeÍe ismert. hogy Lőrinc be1episzKt a
.argdd:1-)ebe. e/ul:in m:ir nen jo ii'g1".rtrr'.
Lcjrinc türe. kL]]r)ei' d/ il1enL't'egljtr.nr'"
sabb éjszakai csi1laghullásra emlékeztetnek'

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák
|Í, l.\ lnlLi 5

ü (u1'úke: o oldalot1)

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony

Márja mennybemenete]ének' mennybevételének,

Kék Hirek

aZ

ország Mfuia oltalmába ajánlásának ünnepe'
Nagyboldogasszony napja .jelentős szerepet játszik a
Jnnep
nephagyomán1 ban: Lg1e. r idekelen.
elóestéjén a hívő asszonyok a temetőben gyü]ekeztek'
olvasót'' imád'
egy frissen ásott üres Sír körül' a
''dicső
kozták, majd énekeklrel mesélték el Miíria mennybe-

ar

menete]ének

tö

énetét'

A Mária kegyhe1yeken búcsúkat tartottak' ahol virá'
gokkal ékesítgtt ravatalon fekvó Mária szobor mellett
vinasztó énekeket énekeltek' majd a kegyhely körül
kercsztutat jifutak.

Augusztus 20. Szent István
A kereszténnyé vált magyarság első uralkodója. Esztelgomban a szobát melyben feltehetően világra jött'

kápolnává szentelték. István feladatul tűZte ki maga
elé a nyugatj éÍe1emben vett keresztény állam megszervezését'

Rövid időn belül a korai köZépkor legkövetkezetesebb
ker'esztény uralkodója' a kereszténység védelmezője,
országon belül ,,Krisztus helynöke'' lett'

Mivel utódául nem tudott jelö]ni senkit' aki mé]tó

]ett

volna bizalmára és az ország trónjára - a 1egenda szerint - a sZúZanya lábai elé helyezle a magyar koronát'
és Neki ajánlva o$Zágát, nemzetéq 1038 augusztus

Az

elmúlt évek lopos ololo oz.
hocv teleoÜlésÜnk sem menles o
kóBÍrószei lermesztéstől, lerieszÉslől. Íogyosztosiol'
Bizonúlék erre o tiibb millió íorint

rcrmeszrett onyog
érÉkí

leÍogloló-

sok, volomint néhóny konkél személy ellen leriesztés, illetve ío-

ovolzlós miott inditotr

bÜn-

ismeitetiÜk-á lokossóoool o dróookkol Loocsoloios nélinv óholóíos és kohkrét tudomónyós ismeretet.

A leirlokot

lermészetesen nem soiót kútft'ból meriieltem, honem kÜlönféle szokirodolmokból ollóztom
ki.

Al

ren lalla:rd. mindenrlpl erlél'eld'ük javiJ'ara' vagy éppen ahhoz, hogy hal]ucinációkat

harc világnapja

Az egykori

Békevilágtanács elnöksége Hirosina

atombombázásának évfordulóját J 978-ban világnappá
nyilvánította.
Augusztus 9.l A bennszülöttek nemzetköZi világnap

ja

12.: A fiata1ok világnapja
15.l RepüJóstlk napja
20.: Allamalapítás ünnepe
23.: Emléknap a rabszolga-kereskedelemből és annak fe]számolásiíról

Áugusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus

Nemzetközi éyek: (ENSZ eseménynaptár)

1993

2003: A rasszizmus és a fajiÍnegkü]önböZtetés

elleni harc barmadik évtizede.

i994

2004:

A világ bennszülötteinek nemzetköZi év-

'

szándékoltníl nagyobb adagot veSZ magához'
nem képes uralkodni magán. és je1entős időt

kenléSre, vagy nyugtatásra' altatásra, vagy éb-

Áugusztus 1.: A forint SzületéSnapja
Augusztus 1.; Anyatejes táplálás világnapj4
Az Egészségügyi világszervezet éS aZ UNICEFF
1992-ben indította el programját a csecsemők egészséges tápláásfua'
Augusztus 6.: Nukleáris fegyverek betiltásáért folyó

a fol}'amatos használat kö
vetkeztében egyre nagyobb mennyiségű kábí
tószer kell ugyanakkora hatís kiváltásához'
ELvoNAsI TUNETEK a drog elhagyása
ke]]emetlon testi és pszichológiai tünetekkel

ElkéozelésÜnk szerint nem hoszontoloi. ho eov cikksorozolbon meq-

Áugusztus 24. Bertalan
A tizenkét apostol egyike' akit Szent János Nátánae1

leles napokt

TOLERANCIA

já,'

embelel' Ó.'idök ora naszná|rll remrai
anyagokat tudatál]apotuk módosítáSára, ser-

Szent Benalan napján fordul a nyár' elindulnak délre
a gólyák' elbújnak téJi szál1ásuka a kígyók'

és pszichológiai függőséghez vezgthet. A kábítószer függóség háron tényező jeleniétével
jel1enezhető:

i'tíroel1órósok.

l5-én megha]t.

nek nevez.

Mindegyik szer lendszeres használata fizikai

hozzanak létre'
Azokat a kémiai anyagokat (drogokat). ame
1yek a viSelkedést' a tudatot éS a hangu]atot be
folyásol ják. pszichoaktív szereknek nevezzük'
Ezek nem csak az olyan kábítószereket foglalják magukban, amilyen a heroin és a marihuána, de ide soroJhatók a nyugtató é5 serkentószerek. valamint az olyan hétköznapi drogok
is. mint az a1koho1, a nikotin és a koffein'

Az

l950-es években nagyon kevés embel

használt más drogot' mint nikotint éS a]koholt'
AZ ötvenes évek óta azonban a viszony1ag
drogmenLe. tiirrada ombol drochlznalo tar."dalom lett.
A droghaszná]at, kü]önösen aZ egyetemi ha]]gatók kőrében' a hatvanas és a hetvenes években egyenletesen növekeden.
A nydcvanas években azonban fokozatosan
rnegfordult' és a csökkenés l992-ig fo]ylaló
dott. { :'ökkeneshei el.ó.orbi.n az oktltrs ]l
rult hozzá, amely megiSmertette a fiata]okkal a
kábítósZer ha5Zná]at veSZélyeit'
AZ ilányzat l992-es megfordulása azért aggasztó, nert a diákok kábítószer használat el'
leni hozzáá11ásának' aggodalmának enyhülését

KE\YSZI-RES }LASZNALAT

tölt

a

kábítószer megszerzéséve1'

A tolelancia

Szintje és az e]vonísi tünetek Súlyossága kábítószertól íüggóen változhat'
Az ópiátokta1 szembeni to]erancia példáu] na
gyon gyorsan kialakul, és akik hozzászoktak.
olyan adagot is képesek tolerálni, amely násoklak haláJos mennyiség volna'
A marihuánáva] szemben viszont gyakorlati1ag nem alakul ki tolemncia.
Az elvonási tünetek mindennaposak, és jóJ
nregíigyelhetők alkohol, ópiátok és altatók ta.
tós és jelentős mennyiségú haszná1aÍa után'
Noha kevésbé1átvínyosak, ugyancsak gyakoriak stimu]ánsok hasZnálata után. de nincSenek
jelen ha]]ucjnogének ismételt fogyasztását
kijvetően.
Noha a tolelancia éS aZ elvonási tünetek a
káblltj./er'lüggLj.é! el}ödlePe. jelle_n/di. J
kábítószer-íüggóség diagnózisához nem szükségesek'

A kényszeres használat jeleit mutató szeméiy'
aki _ ahogy sok marihuána Íbgyasztó _ nem
mutat sem to]eranciát. Sem elvonási tüneteket.
kábítósZer-iüggőnek tekinthetó.

A

a
függőSéget általában megküIönböZtetik
droggal való visszaéléstől'
Az. aki nem drogfüggő (tehát nem rnutat to]eIanciát' elvonási tüneteket' vagy a kényszeres
használat jeleit), de a sú]yos következnények

ellenére folyamatos fogyasztója a drognak,

visszaél azzal.
Az az egyén például, akinek t'o]yamatos italo
Zásai ba]eseteket' munkahelyi hiányzásokat és
családi problénákat eredményeznek (a füg
gőSég tünetei néltül), visszaél az alkohoJlal'

A

következő

részben a pszichoaktív szerek

egygs osztályaiból néhány konkrét pé1dát köZ
]ünk azok részleles ismertetéséve]'

tükrözi'

s;,erek a lelterele/e.ek ./erinl
sajátos biokénriai úton befo]yásolják a viselke
déSt és a tudatot'

A p.richuaktir

tizede.

1995 - 2004: Az emberi jogok oktatásánú ENSZ évtizede.
2002; A hegyek nemzetközi éve
2002: Az öko-turiznus nemzetköZi éve

Ábrahárn Gyöngyi
könvvtáros

ar eg1én a

(

Foh,tatjuk! )

Papp István
r.őrnagy

Auguíztus 2ó-án hétfőn nöszke xözségben 9 _ 15-ig
véradás lesz
Helye! Művelődési ház
290Í' *rrgusltil:

Négy keréken Íogy o Íogyi!
Tisztelt röszkeiek!
Mint Önök is tapasztalhatták, kb. egy hónapja autós Íagyla1tárus köz]ekedik falunkban. Ez még nem
'enne
gonil' Az r'szont igen. hog1 sajno. edd,g 5emmilyen enPedel) t /ANT5Z. KÖJ ÁL. APtH. önko_
rmányzat/ nem tudott felmutatni' így a lagyi. anrit árusítanak elég kétes eredetű lehet'
EzóIt kéIem a tisztelt lakótiírsakat saját, gyermekeik. unokáik egészségének megőrzése és a fertőzések

-

salmonella) elkerülése

ame]yek nagyon súlyosak is lehetnek (p1.

Végett óvakodjanak a vándor

fagy]a]tos tennókejnek fogyasztásától'

Tisztelettel: Nagy Zoltán cukrász
(A cikk tanalna nagdnlélenén, aneL-et a kiadó

Ror.l,r K,,':', 5 0ul-nntD:,ta

yóltoz'tatás náLkiil közöL'

Lakásvásárlásra, felújítrásra, illetve szabad felhasználásra kedvezményes hitellehetőség.
l5-20 éves fuumidőre, havi rószletfizeléssei'
Érdeklőrlni: 0ó-30/93-53-899-es számon.

Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság:
0ó-80/860-006 - ingyenes zöldszám

Akkor Te mentél és én is tudtam.

a

hala-

dó csoport is szerepelni fog' így

átutaiással kívánja rendezni, a Polg&mesteli Hivatal

Mindhárom napon délután öt

Magyari LáSZ]ó polgármester

Bálás ruha árusítás Jó ninőségű használt ruhák
kedvezó áron mjnden napI

K, Sz, Cs: 12-18 óráig, Szo: 9-J2 óríig.
He1ye: Röszke' Dózsa Gy' u' 31. (Bent a háZban).
Bármikor telefonon tijfténő bejelentkezés esetén isI
06,30t2-511 -406.

a

órára gyertek

művelődési

házba|
Feltétlenül jöjjön

el mindenki'

mert a ruhákat is ekkor próbál-

juk és a műsorszárnokat is

át

kell ismételniI
Vár benneteket:
Czirokrré Zsuzsi és

Ugvanitt kárpit és szőnyegtisztítás:

Borbásné Márki

Máta

06.30/9.038-338

Röszkei Kossuth Mg. Szövetkezet Értesítése
Földhaszonbérlet után árpa-búza
termény osztását megkezdi
2002. iúlius 3l.tő| augusztus 9.ig
hétfőtő| - péntekig kiírás 8- 12 óráig
a központi irodában.
Dr. Tanács lmre TSZ elnök
2042. augeszlus

Vad szenvedéllyel egymásra vár'

Hajnal derengett, ledólt a viír,

művelődési házbanI

három alkalommal próbálunk!

szíveskedjen jelezni 2002. augusztus 30-ig'

Az ajkad izzott' aklár a nyár
olöktől így volt, mikor a két test

Egtünk' szerettiink már öntudatlan,

Kércn a tisztelt lakosságot,
amennyiben csatornadíj szán áját a továbbiakban
földszint 2. számú irodájában Csóka ltisztinánál

Selyemkapocs volt az ölelésed,

Szép pi||anat roIt. mikor a vag1unk.

Czirokné Zsuzsi néni a

kicsi ós

Ésaz öreg Hold mindent tudott.

A szenvedélyünk beteljesült'

vár benneteket

a

Fent csókolóZtak a csillagok.
Koromhajaddal játszott a szellő

érzékünk lángolt, lelkiink hevült'

9-én (pénteken)

A falunapokon

Nyár éji csöndben szelettük egymást

A part is forrón, buján terült el,

Augusztus 5-én (hétfőn)'
7-én (szerdán)

Bejelentés, észrevétel'javaslat
;

nenlólLal)

ntiszkeÍ nozsorettekl

Szegedi Határőrizeti Kirendeltség:
62i540-330, 06-30/466- 102 l

érte fele[őséget

Balatoni
emlék

Hogy soha többé nem látlak már.
Több ev rohant e|. fé|tó szereImünk
Válságba törve más útra jár

Azóta várom, hogy egyszer újra
Megtérsz te hozzám tópat1i nyár.
E5 szep

le'z minden. ha megjelen;z

majd
Ifjan, kacagva, Te Régi Lány. ..
De múlnak évek' nyugodj, Te vén szív
Hisz néked úgyis későre jár.
Röszke, 2002. július 3.

ROSZKEI FALUNAPOK
PRGoGRATYUAI
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9. péntek
Augusztus o

.'

..

1i 17.00

1..
,,.
.1,
']
|l
|

A Röszke Község által

]: 19.00

megnyitója
il

Az,,lntézmények legjobb dolgozói'' tárgyjutalmak

Nemzetközr Gyemek Nóptánc

táborzárója.

tábortűz

Tábor

testvértelepülésünk
reszrete|éve|
de|egáciciián.rk
Helyszín: Községi Sportcsarnok

l.

1i 10.00

i;
'.a,

1|
.].

].,
.'.:
'l to':o

e]o.lé.i ház

Zenés ébresztő a község

|:,.
..)'
;
1 ro.oo

:.'

' Röszkei Vadroz:a

'a

'i:

neplánc c5oporl

_ Röszkei Dívák

Zsolt

''

pöIkö]t

19.00

Vacsora ' szabad tíízön készített

20.00

Utiabal a PRT zenekrr közremLiköJeiér

utcáin

pelszabadulás u' 95'

,

eI

udvala'

Helyszín: Röszkei Altalános Iskola

',

::

';

Családsegítő-, Gyermekjóléti és Védőnői
Szolgálat

ú.1 intézmények ünnepélyes

u.22'
-l''

átadása

í
--^--^-1--^ í
L1.
Augusztus

He]vszín:
''" Rákóczi
"*"-'-' *'

^

Játszóház a gyerekeknek és szti]eiknek

a

Százho]das ergon1 ouoda udvarán ege.z

Helyszín: Felszabadulás u'

77.

Petőfi Sándor Művelődési Ház parkjának

Tu..,

József

nap

9'00

Í'.luonulása és

és

' avatása
fotókiállításának megnyitója

10'00

bölcsőde

l

'

átar'lása
Óvoila

ünnepélyes

H.ty''ín: Százholdas Pagony
Kulturális Fesztivál és

prog,amok

'.

:]
a')

:".

Ünnepi szenlmise

.]

szórakoztató

Falunapi Sakk Bajnokság
Helyszín: Művelődési ház, Dozsa G1' u.

1.
':.

l0.J0

Tenegi Amatór l-ogrthajró Venen;
Helyszín: Játszótér - párk'
Rózsa u' _ Hunyadi u.

míísora

Hel1szin: MÚr elode.'i Ház. Dóz:r Gr. u.

-'^^l-_-^_
vasárnap

]']'

A röszkei kezdő és haladó mazsorett csopoft

., rr.oo A röszkei

i,
.r

csoporqa
Egyiittes

'a!

11

.];

településünk hagyományőrző
_ Végvrári Muskátli Néptánc

2l.00 Tíz|játék

iátszóterenek ünneoélves

,,'
"
:..'
l.:

'.,
'

A három tenor

Augusztus lU. szombat

9.00

t'ellépnek:

A kulturális műsorban
_ St. Pierre de Tnvisy francia testver-

előadás

Vásári komédiák ' színházi
l\4ür

átadása

Vastag Judit - Szakál

:1

.l]

átadása

:

XII' Röszkei Falunapok ilnnepélyes

Helv;zin:

"

Község

,,Röszkéért Hűségge'', és
,,-,::-..--, ',Röszke
,,-díszpolgára'' kitüntetések ilnnepélyes

'TáncháZ a fiancia

'.1
]i

adományozott

A

15.00

kereszteződésében

gyerekekrrek Euro-bungy

Trambulin

Edina Kupa'nagypályás labdarúgó

:]l

i]

mérkőzések '.

Helyszín: Községi spoftpálya' Petőfi

u'

''''

,,

Minden rendezYényen és programon
Büfé

üzemel!

'1.
,.:

')
..
:,
).i

2082. avgt;sztes

Ugye együtt ünnepelünk a Röszkei Falunapokon?
Persze _ kedves olvasók _ a kérdéS kijltói lehet csak. hiszen aZ újság lap'
jain nem várhatok rá Vá]aszt' csak remé]ni merem, hogy kiizségünk 1akói
figyeJemmeJ kísérikrendeZvényeinket' törekvésünket ana, hogy színvona_
las' értéket képviseló programot állítottunk össze az idei falunapoka is.

Az

újságban olvasható meghívó mellé igyekszem eme irományommal
mindenkinek kedvet csiná1ni. és az érdeklődésétlelkelteni
aZ augusztus 9 10- 1 1 e programjai iránt'
Miír a falunapokat megelőző héten is népes számú gyereksereget látunk
vendégü1 a sportcSamokban és a műve1ődési házban, hiszen augusztus 5
tól ll'ig a II. Nemzetközi GyelTnek Néptánc Táborunkat rendezziik meg
Röszkén' Jugoszláviíból, Rornániából és a környezó települéSekrői jönnek
gyerekek ene az egy hétre hozzánk.
Ujdonság, hogy nem csak tánc, hanem népzenei hangsze
res oktatás is ]esz a táborban. Nagyon ajÍülök neki.
hogy tiibb mint húsz röszkei gyerek is jelentkezett
aZ egy hetes programra. AZ oktatáSt a tavalyihoz
hlrunlti:rn a s/ePed Ti1nCegyülle. oktatoi tan
ják. akiL nem c:ak .zakmailag t ir.gj., tak 1e.
lesre az elmúlt évben. hanem módom volt al_
ra is' hogy lássan' mennyire szeretik a gyerekeket' A péntekre teÍvezett táborzárón a
gyerekek bemutarja( m.rjd. hogy mir tanultak aZ egy hét alatt' és egy óriási tábonííz
mellett búcsúzunk majd tő]iik'

EZen a napon érkeznek meg francia

tgstvérte]epti]éSünkől is a vendégeink'
akik a néptánc tábor záróünnepségén
megismertetik a réSztveyőket a flancia
tjncoklal is' Ezzel az ünnep|egge' e\ laniházzal nyitjuk meg a íalunapokat.
Szombaton reggel zenés ébresztóvel hívjuk
aZ avató ünnepségekre és játszóházunkba a
rijszkeieket' Az idén is tijbb új létesítményt
adunk át községünkben, szombaton délelőtt az
új helyre és új épületbe költöZött
családsegítő_,
Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat' a művelődési
háZ megszépült köZparkja és az óvodában kialakított
új bölcsődénket avathatjuk íel ünnepólyes keretek kijzött.

Nagy örömönTe aZ idén is rendezünk kiál]ítást. még pedig nen iS
akfumilyel| Szinte mindenki tudja, hogy Turucz Jóska hosszú évek óta a
fotóZás szerelmese. Több kiá1]ításon és kiadványban szerepeltek az elmúlt
években már íotói' Igazán időszerű mál' hogy nálunk is legyen kiálJításaI
A műve]ődési házban nyitjuk majd meg ezt a lolókiállítást, remélem sokan
eJjönnekI Itt szerepelnek majd mazsorett csopor'tjaink 1s' a park és az újját'
SZótér átadásakor láthatjuk najd műsorukat. Természetesen a hagyomá
nyokhoz híven az óvoda udvarán egész napos .játszóházzal váiuk a gyere'
keket és Szüleiket' érdemes ott lennl, hiszen megnézhetjük, bejáhatjuk
majd a szeptembenől működó bólcsódénket is' Ezeken a programokon
részt vesznek francia és végvári vendégeink is, akik szombaton reggel érkeznek meg.

fog unatkoznjI A kulináris élvezeteketjó szokásunk szerint Fehér Szilvesz
ler marhapörköltje biztosítja majd' melynek az i]latát biztosan érezzük
majd a műsorok alatt iS' hiszen aZ isko]a be]ső udvarán rotyognak rnajd a
bográcsok' A háziasszonyohak a főzéssel sem kell bajlódniuk, hiszen az
egész család megvacsoláZhat itt' Ajó hangulatát és a táncos lábát se hagy_
ja otthon Senki' hiszen a PRT Zenekar egész é.jjel muzsikál majd az utcabá_
lon! Este kilenc óIátó] röpködnek a szikrák, bomlanú a fénybombrik,
kezdődik a tűzijátékl A szokásos helyről. a cukászda tetejéró1 1övik rrrajd
fel a tűZbombákat, a község központjában mindenk élvezheti majd a szépségét'A jófajta vacsora mellé az italokól a Vagon és a Plemier kocsrna kitelepüil büféje gondoskod]k majd' Igyekeztünk a plogramokat az idén egy
helyszínre összpontosítani, így délutántól kezdődóen az isko1audvaron zajló rendezvények minden oda1átogatónak kikapcso]ódáSt biZtosíthat egészen hajnaligI

Vasiímap aZ ünnepi szentmjse után aZ idén ú.jra a
fogathajtóké a főszerep' A iátszótér füves teÍü
]etón tÖbb mint 16 fogat vág majd neki a ne

mes versengésnek. Ebben az évben a

környező települések'

,t

Mórahalom,
Szőreg' Zsombó és Asoltha]om amatór
fogatosai Vetélkednek majd a ser]ege_
kén és díjsza1agokért' Erdemes ]esz
ide is ki]átogatni' hiszen ismerósöket
üdvöZölhetünk najd közöttük I AZ

N

ebédet itt is minden érdeklódőnek

Fe'

hér Veci fózi majd. Délelőtt tíZ órakor kezdódik a művelódési házban a
TI. Falunapi Sakk Bajnokság' me1yet
a röszkei sakkozók segítségévellendezünk meg. A tavalyi verseny nagyon jól Sikerü]t' remélem, hogy az
idén is sokan je1entkeznek ma.jd! Ebéd

után a Sponpálya fe]é kel] venni az
irányt' nógy cSapat réSzvételéve] rende'
zik meg az Edina-kupa nagypályás labda_
rúgó torna mérkőzéseit. EZZel a Sportren'
dezvern1el zárulnak a ialunapok programjai'

de hétfőre már másik ajánlatoü'] van onöknek|
AuguSZtuS
l6-ig RöSZkei Jeles Napok cím_
mel kézműves foglalkozásokon vehetnek részt kijzségünk Jakói. Az egy hét alatt 1ehet nrajd kelámiázni' kosarat Íbnni, gyékényből és csuhébó] dísz és ajándéktárgyakat
készíteni'A foglalkozások a nűvelődési házban lesznek, szeretette] vá_
runk mindenkit' akit éldekel a hagyományos népi kismesterség és érez
hoZZá kedvet' hogy aZ alaplető technikákat megtanu]ja' Természetesen a
fogialkozások díjmentesek'

12

Ezen a héten a középiskolás és t'e]nőtt korcSztályú táncosokat fogad.juk a
l2 én kezdődo néptanc liborlrlba. Solrn jönnek a hardron tÜIi romániai
ntagylr települe.ekrLil e. Horgosrol is. ok a tánc mellett a ndpr ki.mester_
ségekkel is megismerkedhetnek' hiszen az blózőekben leín Jeles Napok
rendezvényei egybeesnek a felnőtt népúnctábor időpontjáva]'
A nyári programokltoz kívánok nindenkinek jó szórakozáSt, a nyaralók_
nak kellemes pihenéstI

Délután aZ iskola udvarán íeiállított hatalmas sátor és színpad várja a
Iésztvevőket éS Szereplőket. Minden évben a falunapon adjuk át a köZSég
á]tal adományozott kitüntetéseket, ebben az évben a,'Röszkéért Húséggel''
és a
Község Díszpolgára'' elismerések átadására is Sor kerül'
',Röszke
Ajándéktfuggyal ismerjük el az intézmények legjobb dolgozóinak munká'
ját is. Az ünnepség után a színpadélesz a főszerep, hiszen olyan műsorokat
láthatunk majd. amire nég nerrr volt példa falunapon! Francia vendégeink
hagyományőrző- táncos műSora mellett szerepel nóg a Végvári Muskátli
Néptánc Együttes, a Röszkei Vadrózsa Néptánc csopoft, énekelni Íbg a
vastagh Judit szakál Zsolt énekl(ettős' hallhatjuk majd a három tenort'
akik ottömöSól éIkeznek, és énekelnek majd a Röszkei Dívák is' Nagyon
jó szívvel ajánlom rnindenkinek e műsorokat' garantá]om' hogy senki nom

2042. augusztus

Borbásné Nlárki Márta
Következő

lapszámunk tervezett

megelenósi ideje

2002. szeptember 13.

Az ésuevétebkel, írásokat, valanint a hinletóseket

suptenbel 3-ig vórja
a Szerkeszlősóg a Teleházban.

Előző számunk helyes megfcjtése:

Reitvénvkedvelők rovoto

',Bórkit

is

sa.eretiifik' f(ry) búntlu1k érdemtelenül, ug'tunohan nértékhen

bíínhődnünk érte'"
A .7erenc.é} rrene. Szöllori

Egyesek úgy tartják, hogy a barátság semni más, nint érdekkapcsolat.

Mások az őszinte, önzet]en, tiSZta szép barátságra esküSznek.
Rejtvényünk kiemelt soraiban az anyagias természetű enberektő] való meg-

veheti át ajutalmat'

{nita 'Rö.r\e MAV A]loma.r

a Telehazoan

CratulálunkI

Készítette: Turucz József

ál1apítás rejtózködik'
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SAKK

Sukk Buinoksőg!

Jú]ius 13 án rcndezték meg aZ Arany Aszok Szponzorá]ásával

Szigeti Napok rendezvényt.
Ennek keretein belül tartottak sakk bajnokságot
résztvevóje e rendezvénynek'

Tiszas7igeten a

is' Fa]unkból is

volt

A kétszer tizenöt perces, két íorduJós verseny

végeredménye a röszkei csapatban játszó Abrahám Lajosnak (6 pont) aZ
alanyérmel, míg varya Lász1ónak (5 pont) a bronzémet ie]entette'
Ugyanekkor rendezték meg Hódmezővásiárhelyen a Dr' Rapcsák András em
]ékversenyt iS' A kétszer {izenöt perces. ki]enc fordulós versenyben Vér Imre
5 pontol SZeIZett' míg Tunbász Péter négy pontot gyűjtött ösSZe.

Mindannyiuknak gratuliilunk a sZép eredményckheZI
ó

Váriuk minden órdeklődő jelentkezésót a
2002. augusztus 11-én
megrendezésre kerülő
Falunapi Sakk Bajnokságra!
Jelentkezés: 621 57 3-1 80
(Borbásné Márki Márta)
}c$l' eugurÍu;

és gondolatok

- a Plébániából
tek. Hősökre

SZERESD...
Takó Patrik
Takó József és
Lovászi Ágnes kistia
2002. január 9'

is

(Preventív óvszer az Euxipai Parlament 2002' jú1ius 3-án hozott határozata ellen, anlelJyel jóváhagyta a tagállamoknak az abonusszal kapcsola
tos jogait: ,,... az EU-ban az abortusznak
töÍvényesnek.' ' éS mindenki által eléthetónek kel]
lennie.")

Tóth Angéla Kinga
Tóth Tivadar és
Sánta Gyöngyi kis1ánya

riségnek,
nemcsak boldogokra,

A

A Te nagzatod

Buda Nikol€tt

Jogod rende]kezéSre ninc5en.
Csak ovni' mint sajátodat.

Anna

Buda Sándor és
Imre Barbara kislánya
2001. december 30.

o1

vasható:

,,Az lsten dic-

sőségére és

a sZíved alattI

1897' év
deczember hó
14. 17. 21.-ik

sajátod' de nem tulajdonod'
Mert Istené ő. mint ninden egyén.
személy' Csak rádbízatott'
Sorsoddal egyestilő csoda
és titok' iélek' remény'

HALOTTAINK:

keIeSZt tö

vében ez

Szeresd és engedd' hogy éljen

2002' május l6.

szüksóge

van az embe-

(Bálint Vilmos)

napiain vörhenyben eJhunyt Ilonka,

Mariska és Er-

zsike feledhe-

lel]en kis lánykáink em1ékezetéreemeltették a
sziiiők' Szcged' 1898' aug. 15' Bokor Pálés Gaj
dacsy Ilonka".

Ördögh Szabolcs Ádám csecsemő
ordögh Zso]t és
Jónícsik Krisztina kisfia
lt' 2002' július 2'

Vér Antal 76 éves
Bende Julianna férje
't 2002. május 15'

Rácz Istvánné 68 éves
Hellel szabó Etelka
't 2002' jú1ius 10'
Kovács István 76 éves
Germán lrén lérje

f

2002.július l5.

Tóth Ferenc 79 éves
ÖLdögh Gizella férje

t

2002'

júlim 17.

Makra Imre

77 éves

Tanács l]ona özvegye
t 2002. jú]ius 2l'

KERESZT ÁLL Á BoKoR_ERD(i SZÉLÉN
\em burgo'Jg é. \,l| -.U.'ijB e|1|e\e. Jm ||\/|e_
letre és lőhajtásra késztel, hanem egy csa1ádi tra
gédiára ernlékeztetó jel. amelynek örc1k mondanivalója van. Döbbenten áll meg előtte ma is az ember és elgondolkodik- Karácsony e]őtt egyetlen
hét a1att három gyermekét vesztette ei egy család.
Es lesújtottságában' pótol
hatat]an veszteségében

kor adjuk át, szeretett€l várunk minden

Az óvodába beiratkozott új gyermekek szüle

J'alusi suttogó

inek 2002. augusztus 27-én (kedden) 9 órakor

Rö\Zkc xözsóg Kópvisclő lcstiilctó ek lapja
Eng. szím: B,&HF/888/CS/92
Megjelenik havonla 1350 póldiínyban

hagyományoknak megfelelően lesz az

előzetes megbeszélés.

Kiadó címe:

Iskolafelé kacsintgató gyerrnekeink búcsúz
tatása szeptcmbcr l-én vasárnap

ló-kol

Iesz az

óvodában'

6758 Rölzke. Fclszabadulás u. 84.
]-el.: (62)571 031
kiudó| Masyari l-ás7ló
FőszelkesZtó: Gyölgy jóZsei'

]'€lelós

KésZül1

Óvotlásainkat 2002' szeptember 2 től fogad
juk az eddig megszokott nyitvatartási időben.

nek a7 átadás után tar1unk előZetes sziilői érte
kez]etet, aZ időpontról mindenkit értesítünk.

ken) 7-9 óráig

reigurzÍa:

plébános

óték' A szítok he\ett a kiiSzönet e léke mar\dt az
ítitoíqhogy Isten meg
tgtte velük' hogy l,€'l üol_
dogok, hanem hősök let.

A bölcsődébe beiratkozott gyermekek szülei-

?ű$l"

Kartal József

tent, nem álkozódott és
nem omlott össze a7 ünnepre készü]ő hite, hanem
lsten dicsííségónek,nagyságának és jóságának tulaj
donította. hogy mindezt kibíÍta.JéZus Krisztus tiszteletére. akinek szenvedésé
hez hasonló lehetett a7

Ebédfizetés a Ktjzponti ovodában: 2002.
szeptember 5-én (csütörtökön)
7-L4 óráig'

érdeklődőt.

du' ahol16.30-kor szenrmisg l€sz. Utána kÖtetlen
beszélgetés, falatozás' konyolgatás és barítkozás
fejezheti be aZ estét. Unnepeljiink egyiitt. Autók.
jár'művek parko1ásíLa van he1y.

nem kérle s7ámon 17 I\-

a

Lassan vége a nyánlak. gondolatban és lélek
ben már a szeptemberi nyitásra készülódiink.
Sok változás nem törtérrt' de egy dolog nagyban befolyásolja najd óvodai életünket egy
épületben, udvaron kell megszerveznünk életmódunkat a BOLCSODEVEL!
Már nagyon várjuk' sok Szeretettel lendezge
tiink' tervezgetünk, vásárolunk.
Falunapon, 2002. augusztus l0-én' 11 óra-

Csallidok Baróti Talólkozójára zariúndokoljunk el a Bokor Kereszthez aug. I8.ón vasárnap

Kancsalszé]en: 2002' szeptenber 6-án (pénte-

a Nyonldamestel

2000' Kft. gondozásában'

Nv.DrÍÜdlafflesteÍ 2{,${'- Kft
ó724 sze!éd, Mokko'-erdő soÍ 3ó.
Iel.: {ó2)559-280

nyond!m€!l.l@vn€t.hu

-

ltt

a nyár' tombol a kánikula' véget ért minden bajnokság' he1yén nuradt minden csapatunk, mindenki pihen' nyaral'
do]gozjk, rijpke három
''esetleg''
hétle elfelejtettük a focit, a kézilabdát' inkább figyeltünk a stnndok szépségeit' az új fürdőruhadivatot. s a benne rcj1ő gyönyöííséggket. Reméiem
rajtam kívül sok más sporto1ó és spo ra.jongó iS ezt

versenyeken pontatJan volt' nem igazán állt

a

hely-

Zet magas1atán.

KövetkeZő koÍoSZtályunk elókészító csapatunk
vo1t, 1988' január

l'

után Szü]etettek. kiket a Tisza-

Voláritó1 igazoltunk a núlt nyáron.

ik

maximí]isan teljcsíették az e1vát'ásokat, a ná

tette.

sodik he1yen végeztek, őket csak a Tisza Volán
'88-J. \.Jru./rdl) ..A c.rprlr tudta megelozni

Azonban három hét munkábó1 sok, élményszerzés
ből kevés, gyorsan elte]t, s már is készülünk a
2002 2003-as bajnokságra'
E\őZZe ezÍ azonban meg egy ri1vid értékelés,pár

MoSt nyáron sajnos visszaigazo]ták óket anyaegye
SülettikhöZ, bár szerintem mcgszerelték Röszkét'
azonban edzójük Dr' Tóth János így dönlölt'
Szcrintem eu hib;' dcirte. roll. hr.r Jg)anrlr r me-

mondatban tekintsünk vissza az elmúlt bajnoki évre. MoSt e1őSZör kéZilabdásainkól egy pár mondat'
A szezont úgy kezdtük, hogy aZ induláSi feltéte]ek

vaiószínű' hogy Röszkén'

gyei seldülőbajnokságban fogunk játszani.

sót

bizonyta1anok vo1tak (ó páran eligazoltak If'icsapat:.jó esé1yekte1, nagy reményekkel vágrunk
tőlünk, épp a rivális csapatokhoz). azonban megÍb- neki a bajnokságnak, 19 játékossal s jónagamnal'
gyatkozva is he1yt íllt csapatunk' l6 nérkőzésből mint a csapat edzőjével' Az ószi szezon viszony1ag
ll-et megnyerve. 1 döntetlennel és 4 vereséggel a Zökkenómentesen zajlott, igaz csak a ll. helyen
végeztünk, amive] abszolút nem vo1tan mege1éharmadjk he]yen végzett a gárda'
gedve. Gondoltam, majd tavasszal helyrehozzuk a
Mondtarn a fiúknak' ez is nagyon jó. hiszen a ne- hibákat. azonban ez nem sikerült.
gye I' osztályú szereplésünk ideje a]att eddig csak
(a
aranyat és ezüstöt Szereztünk' csak a bronz hiány- Hálorn meghatáozó játékosunkat elvitte az
',l''
két Laczit és Szurcsikot)' néhány niásikat az iskola
Zott a ko1lekcióból.
,,1''' Ene nrár nem volt vá1asz. hisz én soha senki

is

Labdarúgó csapataink szeleplését a legkisebb korosztá1yoknál kezdeném.
Bozsik 2 program, 7_9_11 évesek részére' Ez me
8yei I. osztá]yú csapatoknak kötelező is, bár ha va
Jaki komolyan gondoJja az utánpótlásképzést bár
milyen szinten, ezt csinálni kell.
RésZt is vettünk e program minden rnegmozdulá
Sán, bár a köte]ező ]étszámná] többen sohasem vo1nrnk' E programnak aZ igazi cé]ja elóször a tönegek megmozgatása, majd később a tehetségek ki-

nek nem mondtam, s nern is logom mondani, hogy
hagyd a tanu]ást, a foci az e]ső. Ez a két,.1''_es a1a
posan megtépáZott bennünket. Sót még jÖtt egy
is, mikor arra töÍtént szervezkedés,
''hátbadöféí'
hogy a balástyai meccsre ne álljunk ki (ezt nem kijsZönöm

meg)

lgy a tava:zunk ner Iel

rlllni

le-1e'. ri.'za-

csúSztunk a 14' helyre' Ezen csapat edzője' Papdi
László is vétett néhínynagy hibát: túl engedékeny
volt néhány játékossal szemben.

emeléSe'

Megye I-eS csapatunk is szélsóséges produkciókat

E

kolosztá]y fe1készítóje az Általános Iskolában
Farkas Lajos volt, akihetikét aika]ommal edzette a
csemetéket' Itt úgy érzen La.jos abban hibázott'
hogy túlon{úleredménycentrikus volt. nen sike
rült több gyereket megmozgatni' s a negrendezett

mutatott be aZ elmúIt bajnokságban, remeke]tek aZ
é1csapatok ellen' bár nindig veszítettek, katasztrofá1is vereségeket szenvedtek a mögöttünk ál1óktól,

A csapat edzőjének, Gusztos Gábornak js volt néhány ,.kapitá1ií'hibája. főként a ná]unk ]ényegesen
gyengébb csapatok el]en nen tudta a megfe1eló
hótbkra hevíteni csapatát, s ezek voitak a nagyon
frijó vereségek (pl.: hazai pályán a SZVSE e]len
'e\c.Lp-lJn\
Ir6\ T,rn.
o i:rn. n.nt aKalmoplrin.
Nem is árt. nem is használ.
Ha van szidjuk, ba nincs hiányzik' De hát van. las
san úgy néz ki ki sen lehet pusztítani'
Az őszi szezon.jól indult (minden szezon ilt így in'
dul. mePiogddjuk. mo.t ln;r d/|an ed/ünk' mo.l i'
így indulunk).

A talasz itt inkább

aZ e]hul]ást je]entj (eZ egy ter_
mészete]lenes társaság)' hisz a csapat kézzelfogha\el11e i.. rmi itt a
tn közel.elhe lenill ,l/ u|o

'd

legnlg1ob|" \,/ég)en. -/orbdr ] regere ..os.renéZett" a banda, és az ificsapattal ,,társtettesként'' a
l4' helyre ült le (innen rnár csak egy lehetőség van,
felállni és jámi, futni, labdát kezelni' gólt nigni éS
beváltani az előzetes ígéreteketés a mezőny első
t'elében végeznj). De SZép is volna, ha ninden csa-

pltunk a mezőny l-8. he]yén végezne]

A csapat edzője' Vér Zo1i is komoly hibákat követett el, gzen a szinten nem kell komoly

szakmaidolgoluol ahrrndou ni. itL ..r'al a c.irprlol ./ene/n.
ke]l éS elhitetni velük. hogy foclzni jó, nern csak
szombaton délután a bajnokin' hanen valamelyik
ritnörnap cdré.en :r. e. c.ak foctzni. ioctz tt'

U'i': Ed:ő kollégáintól Mrek elné|ésl'hog'l egy kcsit ,,odacsaptan" a ÍíiLök köi'é, n']altlmar se w-

nonl ki kö.'iiLtik' rcnélen és bíz'on abban, hog; e kis

fricskl nen ellentétet s:ül' hanen inkibb

eg.unds

nunkijtíÍ se1'ír',e dolgozunk Röszkt sportjainak fel

enelkedéséért'Mostmár mjÍunk a sor, hisz a polgónnester' a képliselő1estiilet Letette a ,,1drast"!

(Tonacsanok' Jöyőhái

)'

rgy.uinte nem i. tudom kik el'en./edlék d't/e,l

Papdi László

34 ponlot, ami a 8' helyre elegendő'
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