Illés fiúlius 20)
Kr. e. a IX. század elején élt Izraelben lllés pó-

&
2a0.2.

féta' aki kemény harcokat vívott az izlaelit]ák kijZött meghonosodot1 Baal kultusz ellen.

Illés napja, mint üharos, üllrámokkal sújtó nap
vált ismertté a néphagyomán1öarr. Altogy mond-

ják,,ilyenkor lllés lőni szokott'l SoKelé úgy
tartják' hory ilyen]or Illés tüzes szekere száguld

Július

az égbolton, és aanak kereke zörög'

Mária Magdolna 0úlius 22)

Galileai Magdalából származot' Ús/ beszéltek
rrjla. mint brjnös nór,5i. és a lanínányok is igrekeztek távol taltani Jézustól.
JéZus híéthallotta, felkereset' hogy ő is részese
lehessen tanításainak'

EZ a bűnajsnek hitt nő megtért, Jézus lábaihoz
borult' azt könnyeivel áztatta, illatos olajjal
megkente' és hajával törölgette. Klisztus halála
és feltámadása után a Sant Bauirei barlalgbal

visszavonultal bűnbránó éIetet élt.
Jakab (úlius 25)
Jézus leghűségesebb tanítványa, János apostolnak és evangélistrának

a bátyja

volt.

Buzgón teriesztette Klisztus tanításait, és számos pogán}t térített rneg. Buzgalma és lelkese-

dése miatt kapta Jalab a ,'boanergész'', azaz
,,memydörgéS

fi

a'' nevet'

Szent Jakab Spanyolország apostola

éS

védőszende'
gyobb kincset, a legnagyobb ajándékot, amelyet a

Július 2': Sarlós Boldogasszony
A római katolikus egyháZ átal ,,Beata virgo''-nak'
,,Boldogságos Szűz"-nek neltzett Szűz Miíria magyar népies neve ,,Boldogasszony'', amel}nek

elter'

jedése hazánkban igen régi.

Az ünirep ,'Saiós Boldogasszony'' elnevezése onnan ered, hogy Közép-Európában

leles napohz

Mindenható csak nekünk adott: az anyaságot.

Ünnepeh

ekkor kezdődik

az aratás, amit Égen sarlóval végeztek, és korábbarr

női munka vo]t. Íry Mrária, mint az alatás Asszo-

Szent Benedek (július 17)
Az olaszországi Nursia viírosában született Kr. u'
480-ban. Alig tizennégy évesen elharyta Rómát, és
Subjaco közelében egy baIlangban húZódott meg,
remete életet élt'
járó
pásztorok
Az arra
fedezték fel a hllönös fiút,
aki csakhamar követőkrc talat. Rár év alatt már köahol egnzerű körülmények köZött

zel száZ szerzetes élt a városka közelében,

fik

több kolostort is felépítettek Kr, u, 528-bal Monte

Cassino hegyén, az Apollón templom mmjain építette fel híres kolostoÍát, amelynek szelleme az eu-

nya, népének kenyémdó édesanyja volt, aki a csalá-

rópai szeÍzetesi élet alapjává vált. szent Benedek

di tűzhely, az élet fenntartó anyaföld szimbólumá-

szabályai szerint é1ő szeÍzetesek hozták létÍea
vagy ,,BencéS'' rendet' amely a IV-V
',Benedek''

vá is vált'

sarlós Boldogasszony a szegények, a szükségben
szenvedők, a várandós anyák oltalmazója. A giermeket

víó asszonyok

hozzá fohászkodtak egész-

séggs magzatéIt' könnyű szüléséIt' A néphago'
mányban e nap a termékeoység, a termés szimbólumaként aZ aratás kezdetét jelenti.

Ez a rendKvüli asszony évezredek táYiatából mit
üzenhet nekiink, a mai úlágban élő nóknek?

Miközben felóröljük idegeinket, élettinket aZé ,
hogy ebben a férfi mércévelmén világban megtaláljuk önmagunkat,

kiharcoljuk aZ egyenjogúságot,

megtagadjuk ktildetésünket, és az igazi értékeink€t.

Mi, a mai világban

é1ő nók eldobjuk a legna-

században

mrár

Európának szinte minden országá-

ban elte{edt.

A

Benedek rend mag1alországi alapítlása nemze-

tünk keresztény hitre t&ésével ál1 összefiiggésben'

A Németországban

miár régóta vinágzó rend szer-

zeLesei GéZa fejedelem híta bazánkba hittérítő
céllal' majd 99ó _ban Pannonhalmiín kolostolt és
kápolnát építetett számukra.

A fejedelem halálával

fia, Iswán még szilárdabb alapokra helyezte

a

pan-

nonhalmi apátságot, mivel 1002-ben kiadott adománylevelében a kolostomak megadta mindazokat
a jogokat, amelyekkel a híres montecassinoi rendház bírt, a pannonhalmi főapát saját területén püs-

pök jogoklQl lendelkezett'

Július 1': A ma$ar egésxégügr napja
Július 1.: Epítészek ülágnapja
Július 2.: Sportújságírók napja
A Nemzetkizi Sportújságíró Szövetség (AIPS)
1994 szeptembeÉben Rtizsban taItott ülésén,
maryal javaslaha döntöt1 a nap megünnepléséről,annak emlékere, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg. 1995-ben ünnepelték
előSzöI'

Július 4.: Nemzetközi szörctkezeti nap
A szövetkezetek Nemzetközi szövetségének

1922. Évihatározata alapján annak emlékére
ünneplik, logy ,1844-ben az angliai Rochdale
nevű kisviáms 28 polgríra létrehozta a legelső
szövetkezetet,

az Érdemes Úttörők

Társaságát.

Július 11.: Népesedési világnap
Az ENSZ célja' hogy felhívja a világ figyelmét
a

Föld nilnépesedésénekveszélyére.

Július második vasárnapja: vasütasnap

1951-től augusztus, majd 19ó1-tó1 július máso-

dik vasámapján ünnepeljük a kormány haíározata alapján.

Július harmadik lasárnapja: hlgúórnap
Magaronzágon

Ál.at'ánr cytioryi
könyt'táros

sa érdekébenhasználták fel. Beszámolt a Homok_

Hirek
KépviselGtestületünk június kózepén rendes üléSen táryyalta a kiivetkező napirendi pontokat:

Beszámoló a község egészségügi helyzetéről
Beszámoló a központi ol"vosi ügyelet működésének
tapasZtalatairól

Beszámo]ó

a civjl

szervezetek 200l. évi tevé-

kenységéről, aZ önkormán}Zati

támogatás felhasz-

ná1ásáró1

RöSZke KöZSég Képviselő testület 2002' évi költ
ségvetési rendeletének módosítása

RÓszkei Kaláka Egesü]et és a RÓszkei sportkij. is.
Az egyesületek munkáját.jónak értékelte a testüiet,
polgármester úr kiernelte, hogy nem egy esetben aZ
önkormán}zat tevékenységétis segítik az egyesüle
tek, a köZösségfonnáláS éS aZ általuk Szervezett
rendezvények a köZség és közösségeink fejlódését
szolgálják. A pénzügyi támogatásokra vonatkozó
beszámolókat elfogadták képviselóink, polgármester úI biztosította a szervezeteket a további
működési támogatások biZtoSításfuól.

Sokadik alkalommal kerü1t Sor a költségvetéSi ren
Egyebek

deletünk módosításiíra iS' hiszen ezt folyamatosan
Kjzségünk egészségü$ihel}zetéIő] részletes íni- aktualizálni kell' A nyen pályáZatok és az elóttünk
sos anyagot készített két felnőtt körzetet ál1ó feladatok rangsorolása igény]i a kÖltségvetés
működtető t]áZio osunk, a gyermekorvosi kdzet és foiyamatos módosítását'
a íogorvosnő is' Tájékoztatójuk szerint köZségünkben a betegségi mutatók nem változtak számot- Az ,,egyebek'' napilgndi pontok köZött szerepelt a
tevően az elmúlt egy évben' Magas a keringési be' Szóreg és Vidéke TakaÉl$Zövetkezet és Röszke
tegségek éS a magas vémyomásos betegek száma' KóZség onkomán}Zata köZött aláírandó megiíllade emelkedő tendenciát mutat a psyhiátriai betegek podás elfogadása' Ebben a megállapodásban a ta
száma is' Jelentós a mozgásszervi megbetegedések karékzövetkezet felajánlotta aZ épület mögötti beszáma' ennek oka a fokozolt fizikai megterhelés, a épíetlenterületét Röszke községnek játszótér kinagy hőmérsékJet-külÖnbségek (fóliás termesztés) alakítása céljábó]' A munki]atok már el is kezkövetkezményeként. Feitűnóen sok az alJergiás be- dódtek. valószínű]eg az augusztus eleji Falunapokon kerül majd sor az elkészü]tjátszótér ünnepélyes
teg' ez mára sajnos népbetegségkéntkönyvelhetó
el' Sajnos az országos átlaghoz igazodik a terhessé- átadáSára.
gek száma is' amely változatlanul igen alacsony' A
szülések száma lényegesen alacsonyabb közsé
A térségi r'ízmű beszámolója alapján most sem tu
günkben is a halálozási rnutatóinknál.
dok jó hrrekkel ./olgJlni. A7 el.o né$ honap ü/eA grcrmekorvosi körzetben 620 beteg el]átását vég_ me]tetési tapasztalatai alapján kiizel egymi]lió fozik jó körülmén1ek között' Dr' Sövényházi llona rint a hiány' ami a szennpíz-csatornázási szolgálgermekonos nagy hang.üb l lekteL a prerencios e. tatáSok anomiíliáiból szfumaz ik' A szenqYíZtisztí
felvilágosító munkára is' Ennek eredménye a sike- tóba kerülő tisztított szenn}.r'íZ mennyisége jóval
resen működő tankonyhai prcglam, jövőre pedig meghaladja az értékesítettamit kifizetnek a hely
tervezik aZ ,'egéSzséges életmódok'' című tananyag beliek szennyvíz mennyiségét.
kettő külön'
beiktatását is az isko1ai tantiíIgyak köZé. Első évben böZetéből eledő összeget önkormányzatunk kényteszei]/ezték meg kóZségünkben az Egészséghét ]en álini.'' EZ a hel}zet remélhető]eg dvidesen meg
programjait,
különbcjzó vizsgáJatokon és fog változni' hjszen aki a csatornába engedi a
szűréseken 500 fő jelent meg, eZ bizonyiÍja a7' Szenn)^/jzet, annak a díját iS kötelessége lenne
igen1t a lako.ság körebőI az il1en jellegÚ progra
megfiZetni' E ta lratatlan hel}zet megszüntetéSére
moka is.
miír megindu1tak a jogi lépések, a köZeljövóben
minden é ntett a gyakorlatban iS megtapasztaihat
A lakossóg igényeínek negfelel'ően július ekjétó1 ja aZ eredményét'

a

A

a

ninden hétfőn fél nyolctól

negyedkilencig
lehetősóg van arra' hogy küliinböző laboniugá'
htokat elvégeuenek Riiszkén is. Igy nem kell Szegedre ulazniuk betegeirknek' A laborviugólatra
éményesbeutalóval jelentkezhelnek a betegek,
mellet a házionos óllít ki A yizsgólatokat a tű-

A-/ állalano. iskola es a Szazholdas Pagony o\oda
pá\ázatait is elfogadásrajavasolta a testület éS biz-

tosította támogatásáról a pályázókat'

Nemrégiben az Allami Számvevőszék ellenőrizte
önkormáryzatunk gazdrálkodását' aZ en'ől készült
ndtsadó helyiségében úgzik el.
számvevői jelentést is áttekintették képviselőink. A
A fogorvosnő öIömmel számoltbe anól' hogy a na jelentésből kiderül' hogy aZ önkományzat költség_
pokban kerül beszerelésre rendelőjébe egy új vetési beszánolóit az enől szóló kományrcndelet
kezeJőegység' meJy a mai kor igényeinek meg- követelményeinek megte]e]ően készítették9l.
t'elelő' A doktomó kérte, hog/ önkormán}zatunk
ElkéSZült aZ a tervezói szerzódés is, me\ a Riíkóczi
segítsen a már több éve elhúzódó raktári és öltöző
utca végénfelépítendó 12 lakásos szociiílis bérlaká
helyiségek felú.jításában.
soha vonatkozik' A tervdokurnentáció engedélyezA köZponti orvosi ügyelet tapasztalatairól is részle- teté.el követcjen elindulhdl a7 éptlke/d. i\'
tes beszámo]ó állt a képviselők rendelkezésére. A

kezdeti idegenkedés után úgy tűnik. ho$' mű-

ködóképes ez a fajta betegel]átás is. Persze idó kel_
lett hoZZá, amíg mindenkiben tudatosodott' hos/ a
rendelési és a rcndelkezéSre á1lási idő után a köz'
ponli ü$eler rzamat hrt';ak baj e.eten' Ü91elete.

A

ebből Röszkén 49 esetben járt a sürgősségi ügyelet
kocsija.
A civil szervezetek a szakmai munkájukon túl arról
is számot adtak' hogy a részükre folyóSított önkorrnánpati támogatásokat milyen célok megvalósítá-

testület legközelebb

szeptember közepén ülése-

zik' de addig rendkívüli testü]eti ülések összehMsára biztosan sor kerül pár alkalommal' Ttjbb
egyeztetés szűkégeltetik majd a Falunapok rnegrendezése kapcsán is, pályázataink is megkívánhal

oNost 2001-ben 5987 esetben hívtak helyszínre, ják
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háti Jeg1zők Eg/esü]ete. Röszke Község Egészségvédó Eglesülete, a Teleházunkat múkÖdtető

a gyors döntéseket és határozatokat.

Az elkövetkezendő nyána kívánok mindenkinek jó
pihenést' minél kevesebb munkit, ke]]emes napokaÍ!

Kerékpámkról másként

Ebben a rcvatban már tájékozattuk a tisztelt lakosságot a kerókpríroka' kerékprírosokravonat
kozó betartandó jogszabályokól, ame]yek egyfajta kényszerítő hatással próbálják n1venni az ál-

lampolgarL a joBkö!elő

magalartáJra. his7en

büntetéssel,,fenyegetnek'l
vonatkoztassunk most el mindezeldől. és tekintsünk bele a dolgok emberi oldalába.
A sokzor szlogenként eÍnlegetett ,,látni és látszani''kifejezésnek óriá5i tartalma van'

A kerékpiÍos magabiztosan karjkáZjk

aZ est Sötetejeben LiviJagttrtIan keré}'párjdn az általa mar
rengetegszer bejárt útvonalon'
A fiatal teherautó sofőr útja először vezet ana'

amene

A

a

rutinos keÉkpáros közlekedik'

szemben jövő forgalon eI6te1.jes világítása

miatt túl kéSőn veszi ész.e az e]őtte haladó kivilágítat]an kerékpárost.
Ebbői a szituációbó] konfliktus mentesen ]ehetetlen kikevercdni.
Előteljes fékezés! Az autó csúszik! Ha jobbra
rántja a kormányt' a ház falrának ütközik' de gya
logost is gázol a járdán
I

Ha balra rántja a kormányt' frontá]isan ütköZik a
szemben jövő forgalommal! Ha semene nem
rántja a kormányt, maga alá

A

gfri

a kerékpárost!

hivatásos sofőr megsérül, kiesik a munhából,
befizesse gyermeke

a táppénz kevés ahioz, hogy

nyfui táborcZáSátI

A kerékpáros sajnos életétyesztette!

Mindez miért is? Egy maximum ezer forint

énélcikedlpar vrlagító berendeze. hiánya miaül
Ugye nem akarjuk ,,návemi a balhét'' a tehenutó
reretójére arzal. hog1 nem az út é' látasi li.zo_
nyokml rnegfelelően közlekedett I

EZen gondolat ébrcsztő sorckat azért vetettem
papína, hogl talán aki elolvassa, rádöbben ana,
.jobban kellene vigyáznunk egymásra, emberlársainka, szeretteinkre
I

Ne ajogszabó\oli kényszere miatt

I

Papp Ishán
r' őmagy

Következó

lapszáÍnunk tervezett

megjelenési ideje

2002' augusztus 9. péntek

Az észrevételeket,írósokat, valamint a
hirdetéwket július 25-ig vórja
a Szerkesztőség a Teleházban.

Borbásné Márki Márta

2002.\tus

MUKODO
A nyrÍ a pihenés ideje lenne'

de nálunk aZ e]múlt
hónapban és a következőben is több rendez\ényt
slene/lünk e' koordinálrunk' RÜ./ken nem /íirjuk be a művelődési házat a nyári hónapokban
sem. Június elején műsonal és vendéglátássai
községünk
kösZöntöttük

pedagógusait, ahol

Attilát, a Gyemek Ifjúsági és sporlninisztéri
'
um politikai államtitkirát, An'ai Ferencet, a KisL'unhalasi HatárőI lgazgatóSág vezetőjét, jelen
voltak országgyűlési képviselőink, Dr' Géczi Jó
zseí Alajos, Balogh
László és Nógrádi Zo1tán js'

A

a

keÍt alatott RöSZkei

vík is

felléptek'

A

jugoszláviai

test-

vér települéSünket, Kanizsát Balla Lajos Laci
polgármester úr képviselte' A nap már kom

Szomszédoión nag1 si-

Dí
kö-

teden hangulaÍj vacsora
és beszélgetésa késő éj-

regge1 biZtatóan mo

szak{ba nyrlt.

Június 4 én zárták az
é\,et a művészeti iskola

Ünnepi piLLanatok a

növendékei, vizsgakoncefijükijn ninden tanu]ó
számot adhatott tudásáról' A nagy izgalmak után
fdnkkl|. üdilcivel es egy hatalma' loÍla\al únnepeltük köZösen aZ elmú1l év eredményeit' Papp
Laura és Berenténé Marika zenetanámők a fá_
mSZtó év befejezésétönfeledten éS jókedvűen ün
nepelték a gyerekekkel együtt'

solygoÍt a Határőr Kupa
Íbcistáira' akik már reglövőhóz tntásán
gel nyolckor kergették
azt a bizorryos bőrgolyót az erre kijelölt pályákon'
Mindel fronton nagy nyüzsgés' készülődés jeJlemezte a reggeli órákat. Allítottuk a sítrakat. szereltük a hangosításl. pakoltak a vásározók' épült a
vurstli' Szerclték aZ ugráló trambulint.
Mindenkinek akadt do]ga bőven' hogy a JövőháZ
ünnepélJe. dlata.a\dl kezJetet veg)e az ePesz na-

röszkei Százholdas
or./jgo. kon erenciájukat' A rendezvény sze|r'ezéSében segítőként mi
iS kivettük a ÍéSzünket' A ZgneiSkolások kisegyüttese nagy sikerű műSort adott a réSztvevőknek, a
konferencia második napján az esti órákban a ForJúnius 21-től rendezték meg
P.rgon) ÓVod! pedJgoguJai

a

Mindemellett eZ a hónap a Határőrnap sZeNeZé'
sével js telt' Hét évrc visszamenő1eg számolhltok
be a HatJror.eP e* Rö.ike Kör.ee onlorm.ln1za-

tának köZös rendezvényeről. A rendezvény évrő]erre leljesebb. n,r!)obb ldtogJloll\agu e\ 5/ln\onalasabb| Ezért nagyon sokan dolgozunk, de úgy
tűnik, hog megériI Ezt az ünnepet jdén a JövőháZ
felavatása tette még emlékezetesebbé. Az avatóünnepen vendégként üdvözö]hettük MesterháZy

Kommandós bemulató s:ínes listLidben

2002. iúlius

gyerekek

is. A

Csongrád

Megyei

Balesetmegelózési Bizottság kerekpáIos ügyessé'
gi versennyel' a hatfuórök akadálryersennyel' önkonnányzatunk pedig gumikóteles ugriiló asztallal
kedveskedett nekk' De voltak itt ringlispírek, arcfeStés. SZámítógépes játékok, légpuskalóvésZet,
kötélhúzás' komrnandós éS kuryás bemutató, tombola és értékesajándékok is!
A Hatiárőr Kupa mérkózéseinek vándorserlegét
Röszke köZSég cSapata vehette át, akik szorcS kiizde]ernben győZték le aZ ugyancsak helyi KN0RR
labdanigóit' Mivel haÍnadszor is elnyerték a vándorserleget, így az már örök időke a Röszke SK.
vitrinében hildeti győzelmeiket'
A kulináris élvezeteknek is hódo]hattunk, hiszen
Fehér Szilveszter és segítő csapata jófajta pöIköltekke1 kedYeskedett aZ éhezőknek' Bárki csillapíthatta éhségéta

birkíból és marhábó] főtt étkekből.

visszhangok egyénelmúen jók, sokan 1átogat'
tak ki eZ évben a Határőr Napunkn| Persze egy

A

rcndezvény magától nem lesz, abba rengeteg
energiát' ötletet, jószándékot és sok-sok

előkészító napot' hetet' esetleg hónapot kell riifor
dítani a siker és az elfogadottság éIdekében' oÍülök neki, hogy mindig vannak önzetlen segítőün,
akik nélktil nem tudnánk egy ilyen sokétű prcgramot megszeryezni.
Remélem, senki nem szól me| éfle, hd most a
togó Lupjain kercsatül tolmócsolom köszönete
nekik' nélküIetek nem sikeríi]t yolno!

ró Fogadóban szerepeltünk 2 '.(5L]1ri"-va1
vastagh Judjt is énekelt az ország minden
szeg1etéből meghívott óvodapedagógusoknak'

szerénytelenség né]kül mondhatom. hogy hatalmas sjkerünk volt, az ide látogatók csak jó hírét
vihetik Röszkének szerte az országban'
Június 26-án a Nemzetközi Néptánc Fesztivál kereleDen fogl,lluk a leme.rám'l erkezet' ronin
néptánc csoportot. KöZel egy órás műsonal szórakoztatták a néZőket' Ezen a programon is felléptek a röszkei \hdrózsa népÍínccsoport fiatal tán
cosai. ltt szsretnén megköszönni a g]erekek aktivitását és a szülők egész éVi támogatásál, remé
lem, hogl jövőre is ta]álkozhatom a próbákon
minden gyerekkell Tudjátokl siker éS taps csak a
jó1 elvégzett munkít jutalmazza! A rcmán tánccsoportot sZőlőssi István látta vendégül a Paprika
vendéglőben egy vacsorán'

szetesen nagyon sok ajánlatból választhattak a

k

úlla tithir

úr átlúIja a s.aLalo!

pos fieszta| Mag1ari László polgármesteI negnyitója után az államtjtkár úr vágta át a Jövőház
nemzeti színű avatószalagiát. Arvai Fercnc ezredes úr adta át egész éres nunkájuk julalmait a
díszegyenruhában felsorakozott határődknek'
majd mindenki megcsodálhatta kívü]-be]ül az
épij]etet. Röszkén nem adunk át úgy új 1étesít
nényt' hog/ azt Isten áldása ne kísérje. Kartal
József plébánosunk fel-

sZentelte aZ épületet'

szeretetteljes

mindannyiunk

szavai
szívét

megmelengették. A pályín és a színpadon kora

Sut
et

Hálám és köszöneten: FüLijp Inrének' Szeklres
Inrének' Kovúcs Robinak, Vargáné Bana ]uditnak, Hót1i Jónosné Ancinak, PerLakiné Maúkanak"

fi1jpt lnrenek' [ülöpne LtónaL' k)ancrdkne

Abmhdn clönninek. Va,tugh Peter'
nei, Hótli Jónosnak, ÖrLbgh Tibornak, Márki

l|4JRdin0k,

Jenőnek és Paptli I';iszhnak, akik ha nem segíte'
nek, most nem tudt1ék i$en elégedett és jó hangu'
Latbatt beszámolni Önöknek a Mszke ki)zségben
lnegrcnde.ett VIl' Hatáór Nap történéseiól! A

kbzmondást ,,ótína"

ígv is megfogalmazhatjuk: fu jó nulaxág, kbzös munka yvlt!

végül hangot szerctnék

adni annak

a

példa-

értékűegyüttnűködés-

nek' ahogyan községünk
a
iinkormányzata
határőrség egymás munKit i]nt e t é,' e k á Íad á s a h a t Lírő r e i kh e k
ká.ját támogatva rendezi
és lersenyek. Fel1éptek
meg évról-évrc a határőr-napi fiesztát a hatiáólség
itt nlrsorettel. r(rooltiku. ugrokötele.ek' ene
kell Beke fui. táncoll"l ,] \ddrd/t;L e.' oz I llé.r e5 Rö./ke landinak legnag1obb megelegede.ere.
Fonó Népláncegyüttgs. Amene a szem ellátott
Borbásné Márki Márta
nindenütt va]ami prognm bonyolódott! Termé-

délutánig kö\''ették egy-

máSt

a

Szórakoztató
programok, vetélkedők

A

rötz]<ei Vadró:sa néptánccsopart a s:'ínpadon

és

A rijs.kri Canbat DsC kick-bomsainak bemutatója

nprócska kérés
Tisztelt lakótársaim' enged.jétek meg nekem, hogy egy aprócska kéréssel lbrduljak hozzátok' Kicsi kérés,de elgondoikodva rajta' és főleg teljesíwe, nagydolog is születhet belőle' lgen' nagydolog. mert én úgy gondolom, egy iakóközösség mindennapi élete és kedve is negszépíhető aZZaI' ha SZép' tiszta'
gondozott kijrnyezetben é]het. Jobb érzésű, magára' és kömyezetére valamit iS
adó embernek valószínú, aZ sem nindegy. hogy az idegen, aki hozzánk látogat' rnit lát' mil.ven véleménytalakít ki rólunk és a Ía]unkról.
Mint tudjátok, augusztusban tartjuk telepüiésünk ünnepét a falunapokat' Már
előre rcrnénykedem, hogy a legíontosabb. az időjiírás kegyesebb lesz hozzánk'
mint azt tette a legutóbbi ünnepünkön. sok Vendég negfordui ezen a héwégén
kis íalunkban. Testvértelepüléseink, népes de]egációkka] képviselletik magu
kat. BiZtosan Sok vo]t röszkei is e]]átogat hozzánk. a nekik szervezett
''elszár
maZottak taláikozójára''.
Az újság megjelenésétői még van egy bő hónapunk a falunapokig, így még
van időnk ahhoz, hogl megtegyünk olyan dolgokat. amitől a falu megítéJése
nagyban változhat pozitív inínyba. Aprócska kérésem is ezzelkapcsolatos' Na
gyln szeretném' ha írásom elolvasása ulán' sok enber elgondolkodna mjta, és
attó] kezdve más szemnel néZnéa kömyezetét, éS előszöI iS a Saját háZa táját.
Lehet kezdeni azza] az utcaÉssze]. ami a ház előtt halad'
szép-e a fél
',Vajon
méteres gaz az úton. vagy szebb lenne, ha levágnám? Milyen lenne az iírok' ha
azt is kitakarítanám? Ta1án az is iehet, hogy a.járdán is lehetne.jáli' ha egy
kicsit kitakaÍítanáin? Ha a fákat is megnyesnén, ta]án e€],enesen ]ehetne járni. és az emberek feje is a helyén maradna.'' cigarettáS, és gyufásdobozok,
nylon zacskók az árckparton' Ezeket nind elvesztette valakipont előttem! hóbiaLra teszem a derekamat, lehajolok' és ijsszeszedem' be1erakom a szemeteszsákomba| Anikor a zsák megtelik' nem viszem el, hogy ledobjarn a
Bodomo]dalon. a szárító úÚán a kiserdőbe. hanem meglárom a szemétszállí
tókat, éS ha kirakom a Zsitkokat' e]viszik a hízam e]ől'
Nem olyan nagy dolgok ezek, de ha egy utcában íg1 gondolkodnat az emberek' és meg is csinál.ják. megszépül aZ utca képe' Ha sok ilyen utca van' 9]nrondhatjuk. tettünk valanit azért' hogy szép a íalunk' A vendégeink' a hozzánk érkezó kü]földiek azt a hírt vihetik rólunk' hogy jól éreztékmagukat'
szép' tiszta kis fa]u ]átta őket l,endégü1. ahol barátságos, és jó íz1ésúemberek

PRoGRAl[A|Áxró

- BEHARAI{GoZó

Ebben az él,ben 1s megrendezésre kerülnek a Röszkei Falunapok három na'
pig tartó ünnepségei' Talaly nem volt szercncsénk az időjárással. a szaka
dó eső aZ esti programok nagy részéte]mosta.
A Homokháti KistéÍségSzinte ninden te]epü]éSe ]egibnfusabb ünnepeit
egy közös elképzelés aiapján ebben az évben augusztus l0-20-a kÖzött
rendezi meg Homokháti Fesztivál elnevezésse)' A jó idő' no meg a közös
elgondo1ás kapcsán Röszkén a Falunapok programjai augusztus 9-]0-l]én kerülnek megÍendeZésre.
A ószkei embel köZtudottan Vendégszerető' lesz is módunk gyakorolni
ene tuJajdonságunkat, hiszen a Fllunapok rendezvényeile v.tuk lestvéÍtelepülésünk delegációit is. Franciaországból közel 60 fő érkezik majd hozzárrk kistérségük jeles képviseJóiveJ és hagyományórzó csoportjukkal. akik
műsort is adnak ünnepünkön. A véguíriakis 50-en érkeznek hozzánk' t'k
néptánc müsort hornak aijndekba'
Lesznek najd gyerekprognmok. utcabál, tűzijáték. lovas és sport progra-

mok' igyel$Zünk rnindenki számára szórakozási és kikapcsolódási

lehetőségeket biztosfu ani
Hogr miért is vetettem papírra mindezt? Hát aZé kedves röszkei olva
'
sóm. hogy a nagy nyári munkák és szabadságolások idején márjó előre elI

dönthessék' hogy ,,Bizony, ott a helyiink a Falunapokon!''
Hiszen ez mindannyiunk köZös ünnepe' kel]. hog} ]egyenek o]yan napok
rchanó életünkben, amikor megállunk egy időre és ijnfe]edten. őszintén
gondolja\ Öndk '.] Csa'k rcmeln meörÜlhelül\ e$ma5nxki \em
rem, hogl kis beharangozómat olvasván kedvet kapnak a részvételre' én pedig igyelazem olyan progmmokkal szórukoztatni a Falunapok résztvevóit,
melyeken mindenki megtalálhatja a szárnára legkedvesebbetI
Terveink szerint augusztusban egy $vid
különszánban ismer
''suttogó''
leljük mojd J l-alunlpok re.zlcrer programJat''

'g

A

legnag1'obb tisztelette] és szeretette] vírjuk Röszke aprajárnaglját augusztus 9 l0 11-én a Röszkei Falunapok programjaira!

BNIM

1aklak' A telepü1ésünk utcáin járua csak a l'ak nem veszi észre' a szép kezdeményezéseket' de Sajnos még nagron sok helyen a nemtörődömség hanyag e1eganciá.ja a menó' Tisztelet azon lakótársainnak, akik úgy érzik' hogy a nin
dennapi munka me1lett áldoznak idót, és energiát arra' hogy aZ utca riíjuk eSő
része minéJ szebb legyen. Hála Istennek, lehetne somlni ajó példákat minden
utcában'
A település köZpontja is kezd e$re szépülni' A Művelódési Ház, és az előtte
levő park már egycnesen nagyszerű, fóleg ha sikerüJ a szent Anta] teret is
rendbe hozni' Az onkomán1zat próbálkozik a SZííköS költségvetési keretekből
szépíteni, de sajnos pályázati pénzek alig csordogálnak, így nagyon nehéz a
cé]t megva]ósítani. BíZva a.jövólen' rcmélem' ez a pénztelenségis megválto_
Zik egyszer' és több jut a szépítésre'
Nemes' és dicséretes aZ a gesztus' amelyet a Takarékszövetkezet' és vezetqe
ajánlott íel a falunak. Játszó' és pihenő park ]esz kialakítva a szövetkezet
kertjébő1, amely így harmonikusan kapcsoJódik a Művelódési Ház 91őtti park-

hoz' KöSZönet é e aZ egész fa1u nevében'
Nekünk ]akóknak is van költségvetéSünk' tudom. de nekünk csak a házunk
e]őtti részre kell betervezni eg] ks pénzt' vagy energiát. Mindenféle költség
yetéSben szerep]ő beruházások valamiJyen szinten es/szer negtérülnek. En

úgy érzem. hogy már az is megtérülés.ha ]evágom a füvet, vagy virágokat ü1tetek, parkosítok' locso]ok. és az ehégzett munka után ]átom az eredményt' és
eZ örömet okoz nekem. A megtérüléSt nen csak pénzben ]ehet kitejezni' néha
többet ér es/ elismgrő Szó, vagy egy mosoly, mely az elvégzett munkának' és
az eledménynek szól.
AZt is tudom' hogy sajnos aZ embereket nagyon nehéz egyik naprói a másika
megváltoztatni' nehéz a nemtöIődömséget igényességre változtatni. K&éSemhez viSszakanyarodva' tennészetesen én nen azt kéren, hog'v létesítsünkbota
nikus kertet. mindenféJe egzotikus nijvénnye] a háZunk elótt' Mindenkil csak
ana szeretnék bátorítani, és bíztatni, hogy a minirnumot egy kcsit meghalad'
va' teg/e meg azokat a változtatásokat, amik a széphez vezetnek' Bízom abban' hogy gondolatairnat sokan megszívlelik, és megmozdulnak, tesznek vala-

mit azért' hogy a falunk, és az utcáink szebbek legyenek'
A munka e1végzése után kívánom nektek' hogy 1egyen sikerélményetek'
jatok gyónyörködni a megszépüIt környezgtben'

és tud

Horváth Béla

A Gyermekjóléti SzolgáIat
a 6 é\ts g/ermekek Diftéria oltrása.
A védőoltásokat minden 5lerMegkezdődött

meknek a körzeti grerme korYosa adja be.

Ketjük a szülőket' miután meg'
kapták az oltásra való felszóIí
tást' keressék fel a kicsik hríziorvosát akitől megkapják gyertke-

ik a Védőoltást.

érdeklődóket' augusztus 12

ig, a szolgálat frissen
épületében'

Lesznek számítógépes játékok,
pingpong Velseny, |í$as játékok,
szalonnasütés stb.

Érdeklftlni lehet: P.ríkóczi

u.

22-es szám alatt.

Idén is lesz nyári tábor a gyer.,

mekjóléti szolgálat szeryezésé:
ben' Megújult helyen uárjuk az

16_

átadott

',

:_A germekjóléti szolgálat
mun]ratársai

Lakásvásárlásra, felujításra, illetve szabad

felhasználásra kedvezményes

hite1-

lehetősóg. 15*20 éves futamidőre, havi
részletfizetéssel.

Érdeklődni:
0ó-30/93-53'899-es számon.
20A2.

iliits

Tisztelt Lakosság!

Lakosági folyószámláján

kedvező feltételekkel tudunt telj€síteni bfuÍni-

\en átutalást, köZüZemi díjak kifizetését; munkabérek, nyugdíjak és egéb
szociális tiámogatások fogadását.
lekötheti tartalékait:

Tisztelt vá alkozók!

.

SZOREG ES VIDEKE

TAKAREKSZOVETKEZET

] hó lekötéS után

6Eo

3 hó lekötéS után

6,5Eo

6 hó lekötés után
9 hó lekötéS után
12

Szeretnénk fe]hívni figyelmüket

a Szőreg és Vdéke Takarékszövetkezet

rendKvül kedvezó számlavezetési feltételeirc.

.

Eseti

(7-14 nap l '000.00l

-

r Banksziímla hitelkeret igénylése( 14
Foryóeszkijz

fi

kamat egyedi minőSítés

nanszírozás

- belföldi és nemzetköZi
hitelkeretet vehet igénybe (a rendszeresen érkező
vehet

fel (évi 20Ta kamat +

Zvo

Iaz' ktg.) Pelda: 100.000 Ft 3 évre _ havi töIlesztés: 3'840 Ft

Piaci kamatozású lak{shitel: felújításÉ,bővítésre és minden olyan célra

biínnilyen a tevékenység jellegéből adódó átmeneti fonáshiány esetén a

gazdálkodást biztosító

hite] kihelyezése

a

törlesztőrészletek nasysága és ütemezése Yál]alkozása lehetóségeihez iga-

használható,

mely nem fér bele az államilag tánogatott hitelek kölébe (éü

127o kamat, kezelési költség nincs). Pbldák: 1'000.000 Ft 15 évrc havi tör-

lesztés: 12'150 Ft : 1'000'000 Ft
Me gúj uLt, nodem

zodik.

.
,

- belföidi

szabad felhasználású személyi kölcsönt
207o köZötti

BeruháZási hitel

zökkenőmentes

Cinus,/N,Iaestro

munkabér/nyugdíj kétszerese lehet)

alapján)

.
.
.

o bankkártjr{t igényelhet:

o lakosági folyószánla

5'000.000 Ft-ig 5'2570' 5.000.00l Ft-tól 5'57ó)

7o

't,5vo

hó lekötés után

Eurccard./Mastercald

ÍnegbíZások teljesítéseszabad pénzeszköZök lekötése

éS tafiós

'7

't,2570

,,Az Ön nunkája és a ni munkánk közös környezetünket gazdagítja. He]y-

m unk at ár s aínlJc

Szőre!

ben a helyiekkel, a helyiekéx dolgozunk."

törlesztés: 14.520 Ft.

kircndeltségíjnkben szaklnailag fekészÍilt

al v árj uk érde kl ődé sü ket'

és Yidéke TakaÉkszövetkezet ó758 Rtiszke, Fe|szabadulás

Íísz]ehUgyleleÍnk!
Ismételten szeretnénk felhívni f,eyelmüket a takalékbetétkön}Yek,

és klinatizá]t

10 évre _ haYi

u. 82.

lótiékozln}ó
takaÉk-

levelek kormányrendelet által előírt fenntaltásossá, azaz névre szólóvá ala-

A művelődési házban minden hét keddi napján 17-19 óniig tafi tájékozta_
tót és tanácsadást Milei Sáodor (06-30/9353_899), aki a Támogat-lak

kítására.

e]nevezésű lakiáskölcsönöloől

Nem biztos, hogl ha nevet látnak a b€tétkön1riin, hogr az már fenntartásosl Kérjük, hozzák be hozzánk betéti okirataikat, éS mi gyorcan leellenőrizzük' hogy rendben vannak e' Szeretnénk felhívni a ngyelmüket'

hog

az átalakítás 2002. június 30.ig díjmentesl

és a iegújabb hitellehetóségekói ad infor-

mációt az érdeklődóknek.

A kölcsönök

kedvező feltételekkel igényelhetők: új és használt lakás
vásárlására - lakásfelújításra _ szabad felhasználásra

Unohám szííletett
Gyermek született; piciny kis élet
Számomra különleges; ő az unokám lett
Unoka; oly szokatlan még e sZó
Vártam őt; itt van; annyira jó

Boldogságtól könny szökik szemembe
Visszagondolok aZ elmúlt évekíe
Leányom most volt apró gyelmek
Ki játszott; sírt vagy nevetett
S lám; hogy elröpült az idő
Ma; ő is anya lett
Egy apró fiúcskát tart karjában
Ki ma jd sokat sír és sokat n'u"'
*n,n.n.,

2002. iúlius

erryém

roltl

e
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uílÉsZ

/@

B

A

iegszebb szó' Nélküle
nincs élet' Mindenütt jelen van. A fölSZeletet'

dön' a mindenségben'
Van, hogy napsugaras boldogság, van'

hogy viharos, villámló gslölködés
JZETESEN]

)

lengi k_órül' Velünk van SZületésünktől

unNcz(

fogva halálunk óní'1áig.

tLJUSIN
GÉPE

Élunk, olykor visszaélünk vete, de a

A

szereteÍ malad.

o

szeÍetet öIök.

Ám a szeretetnek' mint ninden egyéb-

Y

nek a lérezésbel'}.ifua van.
Fenti gondolaturrk folytatásaként a rejt-

)

vény fő soraiban Benárik Ádám aszno-

lógust idézzük.

\a!Í[TtrL

Előző rejwényünk helyes megfejtése:
,,k. a törclcvésiink, hog nósok jóindu'
klttit ne1m'erjtik, óIdozatokka tesz

D

henníinket' "
\ólNÍY

lENÉs.

Nyertesünk:

t{Ncos

oláh Irnre Röszke' III. kerület 3l5.
Gratulá]unk.
(!r

Nyeleményét a Teleházban veheti át.

BEltJEzÉs
llREs

{csr

Készítette:

Turucz József

lEI-EPaLÉs

rL
rtr

T
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Falüsi suttogó
Röszke Kózség Képviseló lestü]etének lapja
Eng. szám: B/PHF/888/CS/92
Me&jelenik havonta l350 példfuyban
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Sakkó] lévénszó,

a

FIDE szabályai szerint 5'5 percig tartó' maratoni'

]2 az-

az 24 órás kiál]ásban' Riiszkét, ugyanúgy mint a tavalyi a]kalomnal iS' kétjá
tékos képviselte.

ó

ó724 szégéd, Mokkor-€Ídó

'or

3ó.

nyo'ndo .'tel@vnél.hU

60 játsznából

til]ó mérkőZéSsol végén Vér lmre z11'5 ponttal ]eÍt második'

míg Varga László 39 pontta] a harmadik helyezést érte el'
A jutalmak kilzül ser'leg' valamint sakkot áblázoló embléma, emléklap és né

Május 25'én Deszken soÍra került immár negyedik alkalomrnal

'ul

Nv{'lrrdarú!ester 2G{!o.

Iel.: (ó2)559"280
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Kft' gondozusaban.

mipénzjutalom me]]ett a szokásos egy szá] szegfű volt az ajándék.
Ez a múltéés néZztik a jij\ót'
Augusztusban ]esz a miár hagyományosnak mondható II' falunapi saklcverseny'
AZok jelentkezését várjuk. akik talaly is részt vettek e rcndezvényen, de szíve-

'en

liturk .ninden erdel'od,lt.
2002. iíl:ws
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Homokháti Ki'térség,2002. augusztÜs 10-20, Részletej információért kérjiik ke.esse az itt megadoit személJeket, illeh'e a7 érintett település önkormán}zatát!

Auguszlvs 10. Szombot
. I,IORAHALOM
- parry

. oTTÖNIos

. ULLES

(Városi Fürdó)

lnf': Molnár Mónika 62/589 0l0

sZínen)

RÖsZKE

lnl': BU-b.,.re \4brk

a hel,\r'

\4.1.lc''

70/3139 924

lnf.: Hajdú Zoltínné

Tel.i ó21282']63
10l00-1s|00 Nóptánc tábor
lnf: Nagy Róberl
Tel.: 621582 040
. ZÁK{],JYSZÉK * Inf': s7ondj sándoÍ

-

Tel.r 621290 345

ZÁKiNYszÉK _ Inti

sas Györgyné

Tel.i62l590-080

a ZSONIBO - Inf.: Monori G!ula Tel.r 621255 ll58
9|00-f:00 ]'Uári túrázás Zsombón ós körn}ékén (A

úúk a jelentkez'ő
1

esetén indu]nak)

9|00 III. Dél-alföldi Regionális CitenfesztiYál

(Míi\e]ődési Ház)

a

ZsoMBÓ

Augusztus 15. Csijtörtiik

lnf': Mcrnori Gyu1a Tel': 621255_358

910(l.17:00 Nyári túrázás Zsombón és környékón lÁ
túrúk]0

jele

Íke1ő esú!Í] t]'tdklnak)

a

RÖSZKE

Inl: BorbíSné MárkiMíÍta

Tel.r 70/3139-921

10:00-17:00 Nemzetközi f€lnőtt

Auguszlus l I. Vasánap
. MÓRAHALoM

Ini]: Róna] Cábor

10:00-17:00

t RUZS{

. ULLES

l0:00 CMlszenezetek Mes/ei Találkozója

10:00_15100

Inf': Borbásné ]VÍárki \4árla
Tel.:70/3139 924
9:00 Falunapok

RUZSA

)

l0:00-l5:00 Néptánc tábor (Inf'i Nagy Róbelt

Tel.:62/5Ii2'0401

. Z{K{NYSZEK

Inf': szondisándor

Tel.: 62/290-lz15

8:00 siirfesztivál (spoÍtpálya)

t ULLES

lnf': Némcth László Tel.l ó21282_43]
9|00 Dél-alföldi Autós iig'ességi verseny

9l0&-18:00 Társastánc tábor (sportcsiunok)
]nf': N,Ionori Cyu]a Tel'] ó21255-358
9:00-17:00 Nyári túrázás Zsombón és körn}tkén /A
úÍákla jc]c tke7'ő esetén indu]nak)

a

ZsolIBo

Augvszrus 12. llérÍő
o

Kéznűves tábor (Inf'i Hajdú Zoltánnó

Tel.: 62/282 763

Vímsi Fürdő)

. RÖSZKE

.

néptánc tábor
Rii.zlei.jele\ napok rende^én)ei

Inf': Szendrei Eva Te]'i ó21585 l82
18:00 N'épdal és tánc tanítás (Műr'elódési ház)

Tel'] ó21281'022
(

RÓSZKE

Inf'l Borbísné ]\4árki

]vIárta

Tel :70/3119 92,1

l0:00-17:00 Nemzetközi

telnőtt néptánc tábor

l0:00- 17:00 Röwkci jelcs napok rende^énJei

. ULLES

10:00_15:00 Kézníi'!€s tábor (Inl': Hajdú ZoltáIrné

Te) .: 621282-'763)

10:00'15:00 NépLínctábol (lnf': Nagy Róbe

Tel.: 62/582

0401

. áKfuYsZÉK Inf': szondisándor
Tel'l ó21290-345

9:00-18;00'lársastrinc tábor (sportcsamok)

lő.

Augvszlus
. ÁsoTTHALol'I lnl:

Avguszlus 13. Kedd
. RÖSZKE - Inf.| Borbásné Márki

Márta

Tel.: 70/3139 92zl

10:00-17l00 Nemzetközi

felnőtt néptánc tábor

|0:00-l7|00 Rös7kei jeles napok rende^én)ci

10:00-15:00

lczmű\€s tábor (Inl': Hajdú Zoltánné

Tel.r 62/282-763)
10:00_15:00 Néptánc tábor (Inf': Nagy Róberl
Tel.: 62/582 0401

. ZÁIaiNYsZÉK Tnf: SzonrIj

12:00 Flúgos Futam (slúnd telűleténJ
a R0SZKE _ lnf': Borbísné Má-ki Márla
T€l']

70/31]9_92,l
10:00 Nemzetközi

9l00-18:00 Társastánc tábor (sportcsamok)

Auguszrus 14. Szerda

rUUL

llrllua

. PUSZTAN'IERcES

Inl':dr' Kovács

Kata]jr]

Tel.: 6212116-702
7100

\!'ári }-eszfhál

Kuzcpi

i'"1:

ós Ttiltöttkáposzta-főzií

itrseny

'

ZAMNYSZEK Inf': sas G}'örgyné
Tel.r 62/590-080
10l00 Paprika fesztÍvá| (Tsz' Gépudvar)

o

felnőtt néptánc tábor

]nf'] Borbásné

Málti Mál.la

Augvszlus 18. Vlsúrnap
. iSOl lH \LOU , | .: Ku,.,c. trqr., t.r'ilrne
Tel.: 62/291 002
10:00

Falunap

és KenyéráIdás ünnepe (Gárg\án eldó)

. B^LoTÁsZALLds

Inf': vinczc Béláné
Tel': 77l4:l2 0]0 (délután)
9:00 \Iásodik Balotaszá|Iási Fogathajtó verseny

a

BoRDANY

lnf': lllós Ist\dn

Te]'] ó21588_516

8:00 I I' Bordán}i struccfeszthál
(Mű\''c]ódési ház paíkla)

. MOR{HALOII

l0:00 N'tórahalrni Napok (Inf'] Rónaj GáboÍ
Tc]'l ó2128l'022]
10l00 Úszóversen1', (Városl Für'dő)
14:00 Llkenyér ünnepe (Inf': Mas/ar islvánné
Tel': 62/28l 2l9 Kjrí\'ha]mi iskola)

I RUZIi{

Inf': Farkasné VaÍga RoZáIjl
Tel.: 62/185-0ll

Búcsú (spo.lpál}'ll)
]nl'i Nagr RóbeÍ Te]': ó21582 04()
A Fonó Néptánc Esüttes 25 Évcs ÉlÍordulója

. ULLES

Auguszlus ,9. ltérÍii
. BÁLorÁsZÁLLis

]nf': Vincze Bé]áné

Tel': 771112 0l() (dólután)

l0:00_Falunap

o l|oR'\HALoM Inl': Rónaj Gábol
Tel.r62i28l 021
l0|00 vízilabda blinokás (VáÍosj Füldő)

ünnepé\'es zárása

RUZSA Inf.: Szenrlrei Eva Tcl.r 62/585-182
18:00 KistérségiÁmatőr Nlűvészeti Csoportok

Auguszlus 20. Kedd

a

Gálaműsora (Művelődési Ház)

. ULLES

Tel.: 62/282

76ll

I

o

zÁKiNYsZÉK Inf':

. BALoTAsZ(Lljs - Inf.I

vincze Béláné

Tel'] 77l1,l2 0]0 (dé]u1ín)

l1l': Hi]o'l /ol'ar1e

10:00-15100 Néptánc tábor (Inf i Nagy Róbert
Tel.r 62/582'040)

szondisándor

Tel.:621290-345

szcnt Ishán Napi Búcsú(Temp1omkcrt_spo.tpál)ra)
a N'IORAHAL0I,Í Int.: Teleki FeÍencné
Tel.: 62/280 294

9:00

ll.

Horirokhát TérségiFogathajtó vetélkedő

(VíSártéÍ)

a ÓTTÖMÖS - Int.I Polgánnesteri Hivatal

9l00-18l00 Társastánc tábor (spor1csan]ok)
ZsOl,lBO Tnl. Muiur C) J . lcl : b' )55-.58

Tel.: 62/589 015

(A túÍák 10.jelentkező

a

.

9:00-l7:00 Nyáritúúzás Zsornbón

és környékén

eseÍén indu]rek)

11:00 Szent

khán

és az új ken)ér ünnepe

(Erdeipihcnőben)

SZÁTYNIAZ

]nf': Burkus Andnísné

Tel.: 62/581'520
11:00 Szent

Ishán

rr_api

Búcsú

Avguszlus 17. $zombat
a ASOTTHAL0M lrtl: Császár Imrc:
Tel. 20/9220 915
14:00 Roncsderby

. RÓSZKE

]nf.: II]és N'Iihá]y
Tel.: 20/1867 934
9:00 lhlunap (Fulba]i pál,va)

10:00'17:00 Röszkei jeles napok és néptánctábor

S;1nr]or

Tel.: 621290-1,15

Péntek

Mesiar Máda

]i]'] 20/972ó_925

l0:00-l5:00 Kelműte5lábor

. ULLES

. f0RRASKUT

9:0(l18:00 Társast]inc Libor (spoÍlcsarnok)

9:00 Falunapok

o

-

10:00-15100 Kézműr'es tríbor

9:00Ifjúsági találkozó (sátorozásj ]ehetóség
a

felnótt néptánc tábo.

l0:00-17:00 N€mzeÍkőzi

10:00-17:00 Röszkei jeles napok rendevén}'ei

Inf':Rónai Gábor

Tel.: 621281 022
8:00 strand

Tel.r 70/3139-921

(Gár$ín e.dó nle]]etti roncsdefui

pálya)

. BAlo'lÁszÁl,IÁs
77l4,l2 0l0 (déIuián1
9:00 Spoltnap (spoÍpál}a)

Inf'l Vincze Bé]ínéTel.:

Homoküáti Kistérségi Iroda
6782 Mórahalon'

Mil]enniumi sétány i6.

Tellfax

621280-124

e-mail: homok@morahalom.hu

ElETilIOD KIUB

tárclás előtt a tojást tisztítsuk meg sziáraz
tiszítással a durva szennyeződésehől, mivel

Magánháztartásokban betartandó higiénés szabályok az élelmiszerjfertőzések

tes védőburkot, és a tojás héja átjárhatová vá-

megelőzése érdekében
ÖJ\Zeallitotta al ANfiZ c}ongrad l\4egyei
IntéZete

Csongrád megyében

is a

leggyakrabban

előforduló fertóző megbetegedéSek
élelmiszer-fertőzések' A legtöbb eseÍ a maaZ

fordul elő. Ezen béhend
szeri megbete8edéseket leggyakrabban a
Salmonella mikroorganizmus idézi eló'

gánháZtartáSokban

A Salmonellák

megtalálhatók a killönbözó
állatfajok béicsatomájának bélflóríjában' s
köZtudotlan a legfeltőZöttebbek a balomÍik'

Lzén a fencJre.ve'ué11 elJó.orban a loja\ hebaromfiürüléklrcl vagy szemrnel nem
látható mddon - megtapadó bÁtériumok jelentik, de a tojás belseje is ta a]mazhatja a
ldrolo/dkat. ha a7 állal peteleszke is

ján

feltőZÖtt'

Ferlőzés elsösorban az áIlati eredetÚ élelmiszerek és ételek fosaJllá.a ulán aldkul ki.
A Salmonellózis terjesztésébenleggyalaab'
ban| a tojás,
baromfi- és disznóhús,
húsipari termékek és az ezekből kéSzített ételek játszanat szerepet.

kÉmes.

Földalapú támogatási

feltöéS e]ótt fe őtlenítsük a tojáSt klórtartalmú szenel (27o-os hypós oldat,5-10 perc behatási idő) majd folyó 40 Cnos vízzel öblíl

Az alábbi iratokat kell hozni:

nadtutq,

egréb cukrászsütemények,
máglyarakás,
a tojásos galuska'

A már regisztrált' 300 ha alatti
szántóterülettel rendelkező termelól augusztus 30-ig adhatják be kérelmüket a földtefiletük fekvése szerint illetékes falugazdásznál'

a feÍtőtlenített tojáSt nem helyezzük vissza a
tqástartóba' melt ismét szennyezetté válik; a
feltöIt tojást a legrövidebb időn belül basználjuk fel, s addig is lrűfue táIoljuk'

A hús;
a hlist

kö7'etlenül a hó1GZeléS eiőtt dalabol-

juk' szeleteljűk' darátjuk;

daxált húSt még a dará1ás napján használjuk
fel és ne fagyasszuk;

fektessünlt nagy hangsúlyt a nyers hússal
alapos

érintkezett felületek, eszkÓzök

tisztí

Hűtés, fagraszLás :
a hőkezelt. hűwe tárolandó élelmiszereket

nóvénpédő-, csárr{zó-, műtrágn- és szerwstrágaszóró
gépek, kukorica betakarítók és adapterek,
cukorÉpa- és burgonyabetakarítók, ralamint buryonya
osztályozók, szállítószalagok, anyagnozgatók,
magtisztítók, ryümölcs-, és szőlőfeldolgozás gépei
terméryszárítók,

gyolsan hűtsük
hőmérsékletre

le aZ

:

vetőgépek,

előírt tároláSi

0

+4 c" köa hűtószekÉny hóllérséklete
Zött legyen;
az élelmiszereket a hűtó'ben elkiilönítetten.

A fentiek úgy foglalhatók össze' hogy azon gépek vásárlá-

csopoltosítva, fedve vagy csomagolva tárol

juk;

hűtószeloény ne legyen zsúfolt, biztosítsuk

a levegő

akadályalan árarnlását;

a hűtószekényben tárolt' melegen fogyasztandó készételt későbbi fogyasztáSa előtt ala-

Étekészítés,higiénia:

űgye]jünk a vágódeszka és máS felületek héZagmentességére, hogy a kómkozók ne tudjanak a résekben megtelepedni és szaporodni;az előkészült ételt a legrövidebb időn be'

hidegnizás formájában.

lül

fogyasszuk

el'

vagy biztosítsuk

a

hűtótáIolásátl

EZen tünetek észlelése esetén ajánlatos
azonnal orvoshoz fordulni.
Jó hókezeléssel a baktériumok elpusztíthatók, hűtéSsel csak a Szaporodásuk gátolható'
Nyáron megnő a feÍtőzéS\Eszély,mert a melegben a baldériumok grorsabban szaporod-

Sára kerhetó támogatás, melyel'*el az év hátralévó munkáit
lehet elvégezni' Nyomtatványt a falugazdásztó] szerezhetik
be' Szabadságos időszak; július 9-tő1 egész hónapban
szabadságon leszek' Ezen idószak alatt a fogadóónik az

alábbiak szerint lesznek:
Minden hétfőn, csak Riiszkén a

TELEHÁZBAN: ?-11 óra kiiziitt!

posan hókezelni kell (felfonalni);
a mélyhűtött élelmiszereket '18C" a1att keli
tárolni;

hányás,

láz'

szálastakarmány-szecskázó,

talajművelő- és ftildmunkagépek, kalászos gabona.

hrányinger,

hasmenés,

sal :

táSám és fertőtlenítésérc '

a majonézzel készült hidegkonyhai termékek
okoznak a leggyakrabban megbetegedéSt.
A kórokozó embenől embere is teljedhet a a mélyhűtött temékeket csak köZvetlenül a
kéZ köZvetítő szerepével, ha az ételkészítés Ielha.ználás előn regyül kJ. es ieIen8ederü.orán nem lanja be a hi8ienés eldlrá,'olar'
ket nomál hiítőSzekényben vag mikrohuJlámú készülékben végezzük;
a íelengedett, fagiaszton élelmiszert újraíaA tünetek aZ élelmiszer elfogyasztása után
gyasztani nem lehet.
leggyakabban 18-36 óra lappangási idő eltelÍével je]entkeznek:

hasi görcsök'

lap-szemlét'l
Fö]dhívatali,,Fö1dhasz.álati
2001. évi adóbevallásának fénymásolatát, vagy akinek
nem kellett bevallást adni' akkor annak az igénylónek a
200l ' éü ..Erlékesiresi belellap"-janaI a lén) má'olalál.
Óstennelöi. vag] vallalkozói igazolványanak a fénymásolatát számláit a számlaöSszesítővel együtt
Családi gazdálkodók esetén',Gazdaköri ajánlás'' Továbbra
is érvényes,hogy ,,szívességi és családi hasznrílat'''ra bejelentett földtedleteke fö]dalapú tánogatáS nem kerhető'
kivételt képeznek a nyilvántaltásba vett csa]ádi gazdál
kodók ! Nyomtatványokat a falugazdásztól szerezhetik be'
Gépvásárlási támogatás: június 28{ól aZ alábbi gépeket
vásárolhatják meg a már regisztrált ter-melők tiímogatása

Sük 1e:

a

a tejes vaníliás sodó,
a

rÁ.lÉxozrlró.tl

lik a kórokozók számára, így a romlás hamanbb bekövetkezhet ;

A tojással készült ételek közül
a

FALUGAZDASZ

a nedves tisztítássa} eltávoiítjuk a természe

mJndig morsunk kelet a különbö7ő tiSllaSágú műveletek előtt, valamint a héjas tojással
való foglalkozás, orrfúvás és WC-haszniílat
után l

nak.

mosogatásnál az edényeket csorgatással szá-

Ebben az időszakban nag]obb körültekintést
igényel az élelmiszerek kezelése, táro]áSa' a
konyhai felületek tisztánta ása'

a mosogatáshoz használt eszköZöket tartsuk
mindig tisztán és szárazon' va]amint naponta

rísuk:

íertőtlenítsük'

Nag Ernő

Tisztelt Tanyai Lakosok!
Három hónapja nűkrJdik a tanyagondnoki szolgálat' KeZdeti nehéZségek után Öómmel látjuk, hogr fáradozásunk
nem volt hiábavaló' Az ápriJisban megszewezett egészséghébe is mfu számos tanyai emben tudtunk eljuttatni. Ezt
követően sikerült megoldani több oiyan kérést amely e]érhetetlennek tűnt több személy számiÍa (p1.: orvoshoz szá]lítás Szegedre, bevásárlások, trivatalos ügyek intézése,
fünyíras. Lenrenderes slb'r ElfoBadá(unl' biion1 itéka az
eg}re röbb Visslajellés. igény a munkánlra olyan szemé'
lyek részéről is akik e]einte elzfukóZtak nem ]átták szüksé
gét segítségünknek, nem beszélve magányos
emberekől, mert nincs családjuk és csupán ezen szoJgáltatáson belül kaphatnak segítséget' Ezért számunka megtis7teltetés ha a rászorulók hozzánk fordulnak bármikor
mivel a betegségek rosszullétek esetleges balesetek nem
válogatnak időben és ilyenkor jó ha van kihez fordulni, hétvégeken, ünnepnapokon, ha ke1l éjszaka is segítő kezet

a

a

nyújtunk'
További célunk az alaptevékenységen kívül a magányosok
ünnepnapjainak megszínesítése(rokonlátogatás' misére eljutás, a béke és szeretet ünnepének szgbbé tétele) A naglcsaládosok részére adomínyok gyÍjtése (ruha' éleimiszer)
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Fodor Tibor' Forgó Márió, Forgó Lil]a, Gyón$/i
Adám' Kéri Mónika, Király Alexandra,
Kjss Klaudia' Kjss Sharon, Kovács Krisztina.
Lantos Mktor, László Zsalett' Papdi Ferenc'
Szabó Ella' Tóth Tamás, Zombori Gábor'

Kiss László és
Kispéter Szilvia kisfia
2002..janurár 8'

Bolvríri Zoltán' Farkas cs. Atti]a,Farkas cs' Norbert' Ggra Dániel, Gotthardt Márk'
Gyuris Franciska, Herédi Kitti, Horváth szabolcs'
Kiss Adiírn' Kovács Fanni, Kökény Arrita, Magyari
Aldrea' Mezósi Hendetta. MolnáÍ Bettina' Nagy
Kristól Pályi Róbert, sutus Nikolett'
Szalai BoglrÍka, Szécsi Dávid' Vándi Gyula.
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Császár Róbert Röszke
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Papp lrén fia eljes/ezte
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Papdi Pálné Hegyesi Ilona 87 éves
t 2002. június 12'
Lovászi Antal 66 éves
Ver Julianna férie
f 2002. tunius )0.

Makra Imrené Tanács Iiona
* 2002' június 2l'

AZ első áldozástól kezdve Jézus mindn1ájunk úti_
tfusa akal lennj egész életünkben.
PaÍnerünkké válhatik' fé]re is állíthatjuk ót. Nekiink is kiszolgáltatja magát' Ennek a kapcsolatte-

77 éves

remtésnek a Ínódját tanu]mányoztuk a hittanórá_
kon' és ennek a baráti viszonynak megvalósításán
1áradozunk, valahányszor szembe merünk szállni
önmagunkkal. Bizonyítványt kapott minden gyerek ez irányú tanulmányairól.

Daka Imre 64 éves.
Horvath Klara férie
t 2002' Jünjus 2].

A lány és az öregember
A lány grorsan felszedte

a gépelt lapokat a fölúól
és felnézett az öregemberre. Az tétován állt nellet-

te egyik kezében Szaryoral a másikban vén, göcsöfiöS görbebottal, és nem tudott lehajolni, hos/
segítsen. A lány is látta ezt, ZavaÍan mosolyogva
elpirult és e]indu]t a kis téren lévó egyik pad felé'
AZ öreg elfliradt a délelőtti ügyintézésben, reggelis
konán keh' odaballagott és leült mel]é,
Szabad? - kérdezte

-

- Tessék' biztosan sokat s/alogolt' mondta

a lány.

Cyermekien tiszta' biza]mat sugátz ó SZép moso]ya
volt.
JeS/zetek ?

_ lgen. Most vizsgáZom a védónóképzőben'
Az öregember a viárosba indu]t vizsgálatra' Előző
év december közepén a szomszédok találták meg
kihűJt állapotban. Már a mentó'ben újraélesztettók,
i]1 inten/í\ os,/lalyon \labililál(iík a7 állaporár. rie
három napig még kómjban rolt' U1ra meg Lellett
tanulnia beszélni, járni' A depresszió a múltéiett'
rnár a kórházban elkezdte újn az íníSt,melyet huszonÖt éve abbahagJott'
_ Nehéz munka a védónóké' Ez nem szakma. ez hi-

lltás. Tzpull

- Egy kicslt.

Tudja, hogy vizsga rcggelén nem szabad foglal_
kozni az anyaggal' Mást kell helyette csinálni, pél
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dául olvasni. A tétel kihúzáSa után minden jön ma
gátó]' szercti a ve$eket?
- Nagyon szeretem. Sokat tudok kíVülről'
EZt tudom becsülni. Hogy feszü]t hangulatán
enyhítsek, van nálarl néhány kínrím, pár kornoly
vers és egl orvosi félreérte]nezó szótiír. Nézzen
bele' majd elmúlik a stressz'
Köszönöm.
A lány elmerülten olvasott, aZ öreg gondolataiba
né]yedt. Néha oldalt pi]lantott és akkor meg]átta a
lány arcán a már ismerós mosolyt' AZ olvasás ktjz_
ben néha fe1kacagott' azt is halkan' hogr ne zavarjon senkit. Hirte]en Í'elnéZett és riiipil]antotl aZ órájára:
_ Nemsokárajön a busz' Menjünk, mert maga las'

-

sabban tud jámi. Folytathatom ott iS?
TerméSzetesen' Foglal nekern is helyet?
Iggn' Ernlékszik még itt a fákra?
Nagyon hiányoznak. olyan kopár így a tér. Mikor

-

'

legutoljára itt jártam, még megvoltak. Szépek voltak.

Még édesapám ültette óket' Állítólag

egy

em]ékmű lesz itt'
- Higgye el, újra megszépül. Parkosítják és cseme
téket ültetnek' NézZe neg a Móra pukot' A Dugo_
nics teret, a széchenyi terct' Tcjké]etes harmóniában vannak a Íák' a viriigágyások, a szökőkr'itak. az
emlékművek'
Jött a busz' AZ öreg ulo]sónak kapaszkodolt fe], ne-

Nézzékmeg, kedves Szülőkxi

kják alá' hogy nregbizonyosodtak róla. Igy, aláí_
va logjuk beszedni a tanóv kezdetén.

Jó valdciót kíviínok az iskolásoknak és boldos
e$nittlétet az egész családnak'

IGrtal József
plébános

hézkesen' Az első ülésen a lány bentebb húzódott
és újra elmerült aZ olvasásban.
Elkérhetem a jegyzetet?
_ Tessék'
_ Köszönöm
Szépen'
Az öreg is elkezdte tanulmányozni a jeszetet éS
érettségivizssája jutott eszébe' Az olvasmány ér_
dekes volt' német Szerzők íták a témát, egészen új
rnegvilágításba helyezve. A busz gyorsan ha]adt'
nem sok helyen állt meg. A végállornásnál a lány
hamuabb szállt lé' - Segíthetek1
- Ko\/önöm nem' f$ediil könnyebb lemJszni'
Kicseréltékaz ínisokat'
fumélem tudtam segíteni' Bocsánat, még be sen
mulall'o'/lam' Al öreg ellnondla a netét es eg1ma*
m mosolyogtak.
- Krisztina vagyok. Nagyon tetszettek a versek, kiilönci.en rr amit Cyull bic'irdl irt' Köszöntjm a segítséget éS jó egészséget kívánok. Vszont]átáSm'
En iS sokat tanultam' Szu*olok magáért' vi-

-

szont]átásra Kriszti'

AZ iiregember állt egy ideig, majd lassan elindu]t a
vil]amosmegálló felé. AZ a sejtése támadt, hogy a
lány is ana gondol, amire ő' Talán nem találkoznak
soha többé'

HegedíísFerenc
Röszke' II' közet 73'

LabdatÚgtűs

szinte törvényszerű, hogy eZ sem jött ösSZe' 8|4-ie

kikaptunk

a

nálunk semmivei sem

jobb

Legutóbb megjeient tudósítáSom után már csak Tiszaszigettól, ezek után aZ ifinek is csak a 14.
heiy jutotÍ. (sovány Vigasz, hogy a múlt évhez kékét forduló volt hátra a kiilönböző bajnokágokból'
Előkészítő csapatunk ÜlléSen jfut, ahol kén}tele- pest mégis előreléptünk, akkor ugyanis csak a 16'
nek voltak egy 2;2-es döntetlgnnel beérni' Ugyan_ helyen Zárt csapatunk') Miír csak felnőtt csapatunk
ezen a napon, június 8-án dé]után tartalék csapa- van hátra, itt is gyózelemben reménykgdtünk.
Azonban ez is veszni látszott' hisz 2:()-Ia és 4:2-rc
úgy
is a szigetiek vezettek.
EZ
a
tény
centerpályán'
stadionban' náadásul a
győztek
hogy
azonnal
csapatunkat,
,,megzavarta"
Csapatunkban viszont volt tartás, s mindig eg1en2:O-ra Korács Cábor góljaival' Ma.nlp. lasdrnap
llteni ludorl.5ót a \egen rneg a gyd7elmel i. meg_
vo1t.
vendége
a
Sándorfalva
az első csapat
lfistáinkat féltettem jobban, hisz már az előző for_ szelezhettük volna' Góljainkon most négyen oSZ
dulóban bajnoiaágot nyert hazaiaktól kaphattunk toztak. Sorrendben Tanács Roland, Kemenes Zo1volna akáI eBy tucatot is, azonban a vége egy tisz- tán, sü1i ltter és Buchholcz Gábor Felnőtt csapa_
tunk ezzel a döntetlennel megtartotta nyo]cadik
tességesnek mondható 1:0 ás vereség lett. (Glatuhelyét, amire Íá is Szolgált, hisz a harminc bajnoki
címhez|)
ifiknek
a
bajnoki
1álunk a sándorfalvi

tunk a Btütó Szilánk vendége vo]t, a Tisza-pafii

A felnőttek m&kőZésén inkíbb ni voltunk az esé
lyesebbek, azonban ez a meccs is rosszul indult.

Két,'talált'' góllal 2:0-áS hazai vezetéSt láthattunk'
azonban még az első íélidő vége felé az egyrejobban magára találó Bozó ltter szépíte$ szép fejes
góllal. A második félidő már a miénk' Szécsényi
Carlosos'' szabadrúgás_
Gábor előbb egy
',Roberto
góllal egrenlít, majd egr 11'es góllai a három pon_
lot is megs/epi. s ezzel csapalunk ismét ..r issia
ü1'' a nyolcadik helyre. Június 15-16-án az utolsó
forduló minden csoportban, korosztálÉan' Mint
mindjg' most is az előkéSzító kezd legkor,íbban,
s7ombat de' 10:45-kor. Röszkén. Itt most aZ
SZVSE a szenvedó alany, igaz most megússziák
egy 6:1-es vereséggel, csapatunk eZZe1 az ezüst
érem biltokosa lett, gratuláció Nekik, csak soha
rosszabb ne legyen. A,'tartalékok'' Fonáskúton fe_

forduló során e helyen ,,Írónolt'' legtöbbször a
Röszkei SK' Elemző éÍtékeléSek,tabellák a

szárnban' A bajnoki zfuóIa után még két
Spoltesemény Zajlott köZségünkbenj Június 22'én,
szombaton búcsúZtattuk az aktív játéktóI az immrár

következő

39 éves Kemenes Zoltánt. A Szegedben, a Békéscsabában, Vásárhelpn futballozó, sok NB I-es,
néIkőZést naga rnögött tudó játékosNB tI
ban igazi sportembert ismerhetttink meg, méltó
példakepe lehet a ószkei fiataloklak' KlMo, köszönjük, hogy Segítetted csapatunkat, ngm csak
akkor, amikor a csúcson voltunk, (2' hel'v megye I.
osztály) hanem a késó'bbi' nehezebb időszakokban
is velünk maÍadtál' Néikiiled Sokkal nehezebb lett
l,o]na! Június vége, Szent László védőszentünke
em]ékezünk, Határőmap, irnmáron a hetedik. Ez

es

]yért hizdő két röszkei csapat köZü] a rutinosabb
játékosokból álló Rdszkei sK nyert 4:] axányban a
KNORR csapata ellen.
EZZel csapatunk Yégleg elnyerte a gyönyijÍű' Zöld
mázas vándorserleget, ami igazi kézműves alko_
tás! Kezdjük az ú.]abb hét éves turnust, hisz f]atalok \ag}l]nk' A kupát Vegleg eln1erő c.apat nelrora: Brunczvik Drárriel, Szügyi szilrfud, süli Ebter'
SzécsényiGábor' Tanács Atti]a. Holecska Norbert,
szekeres Zoltán, Papdi Csaba és id' Papdi László
volt' Mint általában, most is jutott csapatunknak
egy ktilöndíj is, a gólkirályi címet most iS a Röszke
sK csapatának játékosa' SzécsényiGábor érdemelte ki, kilenc találattal.
Nem mellele.en jegyzem meg. hog e napon zajlott a foci világbajnok dijntő' amit sokan együtt
néZtünk végig kint a pályán. Itt is a Sport, a foci
nyert, a bmzilok, amit csak őSzinte csodálattal lehet néZni, sőt nem csak a döntő, hanem a hama_
az igari nagy
dik helyéfl leidlqloll merkcjze.
sportról SZólt' bemutatván a világnat' hogy brármetrilora iS a tét' egyszerű síro, nevető BoLDoG
EMBEREK tudunk maradni' Világbajnolság ide'
Hatríőmap oda' ezen a napon történt még eg/
ol1an esemen1 a rös7kei .porr tönéneleben. ami
mind a két progranot elhomályosította' Megépüit
es itadáva került r-'portpdl5a mellett eg csodala

i'

tos épület. a

A

.JoVoHAZ"!

röszkei sportolók, fiatalok nevében szeÍetnék

köszöoetet mondani először is Neked, Magyari
Laci, a község poJgánneste]ének és a Spoltkör el_
nökének, aki előteremtetted aZ anyagi feltételekeÍ.
aztírn eg! Igazán Sportos Hatáűmap lett' Mint hogy ez a modem létesítménymegépüljön. Kö_
jezték be a szezont.' aho] egy tisztességes 2:2_ve1 mindig' e napon is kispályás focibajnoloág kint a szönjük Dani Aldrisnak' hogy a kivitelezéS i]yen
pá11án' Megmoudul a/ öq57e5 hdIjrdrileli ./en. jo minóségben es határidijre elkészü]t'
ziá*ak.
már ]átott focilabdát, most csapatba En mdg brzom abb.rn. hog1 r jonak es a rzépne}'
Dani András két gó]iával, azonban ez most csak a
lq együlle\ vag neki a maraloni még van értékee rohanó és pénzhajhászó világIl6-án
a
megye
14. helyhez volt elég. Vasiímap,
'renezddik é.
a jóIa és a szépre' és
ben is a záró íorduló következett. lficsapatunk küldelmekne\. Tdbb\égÚI' halaJór e' ndh;n} meg_ ban, a fiatalok útalálnak
gyönyirű
létesítmény
együtt
megtaláljuk
vendég.
majdnem a legjobb összeállításban lépett pályára' híVott
a lggjobb foÍrlát, a jövőháZ láto_
működtetéséhez
hisz
a
a
leg.jobban,
szerepeltdk
is
a
vendégek
Most
Három
hiányoztak'
hárman
most ,,csak''
került; a gatói pedig sajátjukként fogjrák használni és vi,,kiöregedő'' játékosunknak' Borbás Sanyinak, legjobb négy közé hrirom ,,idegen" csapat
éIke- gyéuni rá.
és
a
Jugoszláviából
a
KNORR
Röszkei
SK,
Koncsek Tamásnak' Kókai Zolinak,'aján1ottam''
slep Zett Milícia csapata. A harmadik helyert a szegedi l]i': Nem lesz a tiétek. nem vihetitek haza, de
ezt mérkdle'l. remélven. hogy
glőzelemmel búcsúznak az ifitól. Hát úgl, ahog a határőrök megmentették a mundér becsületét, Nektek építettük !
Papdi László
aZ első hebajnok év folyamán sok minden nem Sikedlt, legyőZték a Szomszédos Milíciát,
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Közérdekii teleÍonszúnok
Rendőnég:107
Tűzoltók| l05
Mentők! 104

Dr' sövényhlii llona gyermekoNos:
5?l-810: 06 30/463-7250
Dr' Vereczkey Gyula házionos;

Műve]ődési ház: 573 780. 573-781

273-234
Riiszkei R€ndőrörs:
Polgárőnégl 06 20/9-177 332;

2:73-323

Teleház: 573-870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hivata]: 273 2ó0

n3-389
Önkéntes tűzoltók:
Va]ga LáSzló parancsnok
06-20t9,238 T9T
Papdi László: 06-70/2 145-943
Határforgalmi kirendeltség :
I

213-410

Hatáórizeti Kirendeltség.| 425'982
(Szeged, Moszkvai k't. 12 14.)

Dr Szita \iilma fogoNos:

Dr' Tari Zoltdn háziorvos:
273-510. 06 70/313-9914

szo]gálat:

571 820: 573'821
Közponli orvosi üs/elet| 474 374
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15 17.)

Allatorvosi üs/€let:

Dr fuÉnyiJános: 06

30/9-982-684

IntézményekI
Polgármesteri

orvosi rendelők:

273-344

Védőnói szolgálat: 573'822
Családsegítő és gy€rmekjóléti

hivala] | 573-031

Napközlotthonos o\oda: 57]-790
Altalanos lskola: 571-750
spoícsarnok: 2]3-250

Körytár: 573'780' 573-781
hsmhivalal 573 950 (Fax: 273 309)

szolgáltaíások I
KábelTV hjbabejelentés:
Márki Jenő: 0ó-20/9 858-l11
Ördög Tibor: 06 20/3-327-196

SLenyv iz

gépház: 51 3 -911

Tanács Roland: 0ó-20/9-175-632
Dégáz hibabejelentéS: 0ó 80/820-14]
sziláÍd hu]]adék elszállításával kapcsolatos infoÍmáció: 489-789/204 (szegedi

Környezelgazdálkodási Kht.)

Démász rnórahalmi üsfélszolgálatI

Tanyagondnokok, tanyafelelősök :
Homyák János tan}agondnok:
06 30/97ó-6ó56
Kovácsné Kácz EÍika tanyagondnok

06 80/822-999 (ingene$, 0640/828-

0ó_20/360_5418

282

Magyari Béla tanyalelelős

Térségi Vízmű| 573 970
(hétkijznap 7-9 ó..áig)
Vízrnű ü$elet: 06'20/485 5899

06 20/978,6502

Szenn)\ rz hibabejelentd\
ctdng}i AÍpad: 06 20/9-17] ]75

széll GyöÍgy

tanyafele]ős

:

:

:

0ó_20/332-3301
Néneth Ferdjnándné: 06-20/336-765]
l.aki Judjt tanvafelelős | 06-?0/313-9906

