l.

W

Belépett szülőrírosa kanonok kolostoriíba. Fei
lette SZegényluhájukat éS keIesztnevét temp1o
muk rédőszentje. a Kr'u' 25o_ben sztiletett Re
mele sZcnt Anta] iránti tiSzteletből Antalra cseré1te' Pappá szcntelése után FelSó Itáliába kü]d
ték, rábízva a Ferences rend Íerjesztésél' A
míívelt és szentínísban rendkívül jártas szerze_
te5t mindenütt cSodálatlaj ha]lgatták. ezért e8]'

o
,

6&*S!&t

.-w2402. Júnlus

házi elöljárói

szeuetcstáöai

tanítísá\'"l bíZták

meg.

A

feladatd teljesítie megalapította rendjének
elsó tanulmányi házát Bolognában. és a teolrigia
e]só taniira ]ett. Hanninchat éves koúban ]23]
juniu. l} an halt meg' A \lrjJ-Jl lörlin
',/J_nO.
gógyulás és csoda hatására' tíz hónappal halá
la után IX' Geqe1y pípa szentté avatta.
Legendák sora órzi aIakját'

Keresztelő János (Szent lván) (Június
24.\

Az evangélium szerint

a judeai Zakar'iís és Er.
zsébet ilának. Kereszlelő Szent Jánosnak lrern_
csak szLiletésj körü]rnén)€i csodáliLtosak' de
egész élele is rendkívü]i volt'

Zakuiás. az idós pap nem hisz fia éLkezését
megjörcndölíi

tl,

c'ak

angyalnak. ezért megnénul. és
$e-nel \il-!n jiiLre unn n\en \r\\/a

:r

he.ze ci\epe..ece A kJpoI krn)i -r\",'rJt!. ertelnebe Ke-e.u telo J.nor lrrL n lelkenek b -rokosa, és ,,nazireusi" óletet él' \agYis kiilönleges
fogadalomma1 az Urnak szenteli nagát' ő az,
aki Jézusnak. nint Mesriásnak eljöletelét hirde-

Röszke Község Képviselő-testületének Lapja

únnepeh
Urnapia:

Az oltáriszentség legnag]'obb ünnepe

a

pünkijs-

döt követő nráSodik vasárnap. Urnapja. amikor a
hívek körmenetben',kikelü1ést'' is !'égeznek.
Az ünnep hajnalán fiatal lányok' idósebb asszo
nyok irányítása mellett a templom körüli keres7
teknél, vagy a temp]omkertben a négy világtáj
nak megle]elően négy oltárt díszítenek fel virá

gokkal.

Majd

l

szentmisét követóen a gyülekezel temp_
lorrri lobogiikkal, énekelve' imádkozla vonu] c]
a SZent helyek előtt. AZ egyhálliak álta] tartott
ba]dachin a]att halad a pap kezében az o]tári_

\/ell.egpe

. anit a nepl olrirnrl ruglr' rr

egész világ elé á1lít inádás végen'
Minden o1tfu előtt téIden á]lva stációt tartanak.
amíg a lelkész áldást monr1 egy_egy égtáj felé.
Megáldja az enberi5é8et. a Í'öldet éS a telméSt'
najd a tempJornban folytatja a SZertaltásl'

..Kikerü]és" közben fehér ruhába vagy népvise_
]etbc ó]tözött fiatal lányok virágot szórnak az
útra, amely áldás után szente]ménynek
tekinthető.

ga után Kr-u.545-ben hunyt e1' Medárd napján
régen hazínkban rózSaünnepélyt taItol1ak'
f nl o nlt rri -.dojósllskent ralt l.ncntc'
AZt tartják' ha ilyenkor esik az eső, negyven na
pig esni fog' vagy 1egalábbis hosszan tartó rossz
időre lehet SZímítani. E]]enkező esetben pedig
ugyanennyi ideig szárasság lesz.

A

Magyarországra menekiilt Eduárd angol ki_
rályíinak Szt' István rokonától, Agolától l01ó_
ban szü]etett ]ánya Margit'

Medírd szenté]etúférfi, akit üldöZói a legna

gyobb kegyet]ensógek írán sem tudtak a keresZ

tény hitről eltéríteni' Kr'u' 530 ban Pikardia
püSpökévé vá1asZt(Íták'

rnun

kássága nyom,ln páratlan életművet hagyva ma-

Peter-Pál napja (Június 29.)
Peler: d a,,' 1lLl d/ -j./ö\cl\,'PI Srenttr:i' :tz
apostolok le.jedo]mckónt említ. ó kapta a
menrryország ku]csait, órá bíZta KriSZtuS egész

nirjrt.

i.

\-ra11,'k e.juho\ lefelrele.el. vilgti,

a

Séget, és elnijkö] a leruzsálemi Zsinaton'

Nórti ura]kodása alatti keg}'etlen kereszlényüldijzés sorín őt is elfogták. és keleszre feszítették'

Iuargitot IIT' Malcolm skót király vctte ielesé'
gül. Margit királyné példás kcrcsZtényi életet élt
és Íérjértlközösen több egyházi zsinatot tartott.
Férjévelegy esztendőben 1093-ban hunyt el. IV
Ince pápa 1251_ben szcntek sorába iktatta, XII.
Ince pedig 1693_ban június ]0-ét rendelte el em

Iékünnepéül'sZcnt Margit napja nagy

l

Pelel JlJp ljJ _nlr3 d/ el.ó kere\/len) h]lkö/ö.

Margit (Június l0.)

tósséggel bír a néphagyományban'

ti. és keményszavú prófétaként köyete1i a biinbá_
natot. megtérést'Neki adatik aZ a lendkívüli
fe1adat. hog1 megkeresztelje JéZuSt'

hívek és apostolok igazgatását'

.je1en_

Egyes vidékeken azt tartják' hogy beengedi a 1egyeket a lakiisba, eZéIt a.'legyek királynéjának"
nevezik' Másutt,'Retkes Margit" néven cmlegetik, mivel ezen a napon vetik al ószi retket.

Páduai Antal (Június 13.)

Medárd (Június 8.)

S/snt Meo-rd Ij rJl-atrtlrn \ere.zlenii

XI. évfolvam 6. sz'

tsiőkeló csa]ád sarjaként sZületett Liszabonban,
1195-ben az a Fernlndó. aki később Páduaj
szenl Antaiként Vált ismeltté a keresztén1 egy_
házban'
{ mL:'rcn rall'''c. . ..r rdi legkör hdll.JlJ lnL'
tiZenót éve\ korában elhatározta. hogy lSlennek
szente]i é]etét'

Pál: Az elokelo r'ioo .'.:

:r]

'''

\/:l.'ll-/o

ro'

mai i|ú, Sau1 $ű]ijltc Krisztus tanításail. ezéÍt
csatlakoZotl a keresZtényü]dijzőkhöz'
A főpaptól kap'ott cngedéllyel Damaszkuszba
indult, hogy Józus oda menekült híleit Jeruzsí
lembe visszavig.ve, és kivégeZteSSe.

\n

clen :tl .llon 'örtenl re]c 'oIont,:rtni

meg\áltoZtatta egéSZ életét'

\ rrrot

köze]eben

len)d/örr,l ktlen'

'neLje_

lent aZ UdvöZítő, és szelíd hangon megszó]ítot

ta: ,,saul. sau] mért kergetsz engem!'' (Ap.
C.e|' q | /lLjelenc' h_t-.lla JelU. l^ü\e3e.
SZolgája lel1, aki Ri] aposto] né\en KisáZSiában.

Cörögol.zigb-n' R,'n]bln hirdetle i],/ l!el'
Pil aposbl érdeme. hogy tanításában minden
ncpne\ e4er. o3okrt hirde'ett .r üJlö..,'yhez, ezért a ,'nenzetek apostolának" is ncvczik'
Péter és Píl emléklapja. minl al aratás kezdete
vált ismertté a néphagyománi,ban.
(fo|yÍa\ás a kljydkező olda]Qn)

leles napoh

Nyári Programok
A Homokháti Kistérségi Iroda munkatiírsainak

Első szombat: LakáShltúra napja

mot

la

Első vasárnap

: Pedagógusnap
Magyarországon l952 ben ünnepelték e1őször.

juniu.5 er n1 tmeP Slockhol-nbJn a/..1 mbere'

és

nyjlvánílotta

2.

bio'/lera cinrmel ar l-N\Z kdrn)ererrede mt vt
lágkonferenciája, ame]y ezt a napot világnappá
'

Június 11.: szent Bamabás ünnepe
ApoSto], vértanú. Ciprus' Mi1ánó és Firenze
védőszentje'

A

megbékélésnapja Magyarorszá_
gon' Nagy hlre kivégzésénekerrtlékére.
Június lr.: A független Vag1lrur.zag nlp'a
Az 1956 os Íbnadalom és szabadságharc vértanúi
kivégzésének,valamint a szovjet csapatok kivonu1ásának emlékére'

Június 23.: epák napja
AZ apák megünneplését a szízadelőn kezdemé'
nyezték aZ E$eSült A]lamokban'
MagyaÍországon 1994-ben ünnepelték e]ősZöI

Miskolcon.
Június 23.: Olinrpiai nap
június 23-ín Pierre de Coubertin báró kezdemé_
nyezésérc öSszeü]t Pirizsban a Kongresszus az
o1rmp'ai iarekok lclr' jítasrra. ame11en elhataroztjk

az olimpiai e'zrne üj]dele./le'él' lg87 ola Ünne_
peljtik.

Június 2ó.: A kibítóSzel fogyasztáS elleni küZde
lsm nenzetköZi napja

ENSZ

2]. Mórahalom: országos

elkószónés a nag/csoporttól

3'

7.

8'

q

22'szat!maz: Csongníd Megrei Nyílt

ZakanY\ZekI ovodai ballagás
Kelebia: Falunap
Mórahalom: Búcsú
Ruzsa: Ünnepi kön1vhét
Óttömös: spár€afesztivál
Domaszék: Sárgarépa fesztivál
Zdkanyszdk: 4pák napja
Asotthrlom: Búcsú

10. BalotaszitlJas:.

Sakkbajnolaág
23. Szatymaz:

közgyűlés határo_

Csongrád Megrei Nyílt

Sakkbajnol$ág

24' SzatymazI Csongrád Meg/ei

Sakkbajnolság

Nyí|t

25.Szatymaz: Csongrád Meryei

Nyít

FesztiváI
26.Szatymaz: Csongrád Megvei

Nyít

Sakkbajnokág, Nemzetközi Falujáró

Sportnap

15'

Zakart.zdr: Allalános lskolai ballagás

16'

Móraha]om: országos

Álht

Allat. és

KirakodóYfuár

Kelebil:Falunap

és

Sakkbajnolság, Nemzetközi Falujáró
Fesztivál

Kirakodóvásár

Riiszke: Szent Antal napi búcsú
Ü]lés: szent Ántal napi búcsú
20. Röszke: Játékkal, mesével nevelő óvónők

egesületének X. találkozója a Százholdas hgonyban

2l' Rö.i ke: .Iátékkal, mesdrel neveló órdnóll
es/esületének X. találkozója a Százholdas Pagonyban

Játékkal, mesével nevelő
€s/esületének X. találkozója
das Pagonyban
23' Röszke: Játékkal, mesével nevelő
es/esületének X. találkozója

22. Röszke :

óvónők
a Százhol_
óvónők
a Százhol_

das Pagonyban .
Ruzsa: országos Állat- és Kirakodóvásár

Június 25': Barlangok napja

1988-tól ünnepeljük az
zata alapján'

JULIUS

JUNIUS

1. Balotaszállás; Tanérzáró, születésnapi Zsúr 7' Zákányszék; Aratóünn€p

Június 5.: Kömyezenédelmi viJágnap

Június 1ó.:

tá.jékoztatója tágabb kömyezetünk közérdeklődésre szá-

ó proglanjairól.

28.Zsombó: Zsongó nap (Falunap) és aratóün'
nep
]0' Röszke: IX. Határőrnap, kispábás íelnőtt
férfi labdarúgás és női- 1érfi liivészet

Célja figyelemfelkeltés a Mbítószer reszé1yeire. a
drogkereskedelem elieni harc fontosságáIa.

Dornaszék: Falunap, Nemzetközi

Falujáró Táncfesztivál

Nyílt Sakkbajnokság, Falunap' Oszibarack Fesztivál,
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás és

27' szarymaz| Csongrád lilpgtei

!ásár, Szakmai előadások, Kulturális

műsor, Sportrendezvények, Falubál
Domaszék: Falunap, Nemzetközi Falujáró
Táncfesztivál
28'Ruzsa: országos Állat- és Kirakodóvásár

szatymaz: Falunap, őszibarack fesztivrál,
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás és
Vásá1 Sportrendenények, N€mzetközi
Falujáró Fesztivál gálaműsor
Domaszék: Falunap, Nemzetközi Falujáró

Táncfesztirrál
29 Rr]r':r: orszásos Állat- és Kirakodórásár

sralmrz: óJibarack f€szli\ál

(kullurális

és sportrendezvények), Nemzetközi

Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár; Nem_
zetközi Falujáró Fesztivál
30. Szatymaz: Nemzetkiizi Falujáró Fesztivál

MlErmr.zágor lqq7 ben lafloltÁ el.i'/öÍ'
Június 26.: Köza]kalmazottak nap1a

MEGHÍvó

MEGHIVO

Röszke Község Ónkormányzata tjsztelettel

S7ereteÍtel ne8híVjuk éS v.i4uk

Június 27': Cukorbetegek világnapja

A

diabétesz világnapot a

WHo

szervezésében

tartják'

Június 27.: Szent László napja

a köZség aprajárnagyját

ÍneghíVja a köZSég lakóit

LásZ1ó tisZteleÍérc

Június 27.: Határőnég napja

A kornány határcZata a]apján 1992 óta ünnep]ik
Magyarországon'
.lúnius J0.: A lere'Zlén} \erlanuk emlcLndpja

KrisztuS után 64-ben kigryulJadt Róma cirkusza' a
Iü/ to\ább lerjedt. e5 h,1l napig lingolL d \ áros'
NéIó cSászfu a keresztényeke t'ogta a gyújbgatáSt,
és irtóZatos kegyet]enséggel pusztította e] ól€t'
Június 30.: A rnagyar szabadság napja
1991. június 30-án Íéjeződön be hivata]osan a
Szovjot csapatok kivonása Magyarországrói és aZ
orsZág vissZanyerte önálióságát'

a 2002.

melyet a Községi Sportpályán rendezünk meg.

kiinyvtiíos

keretében megrendezésre kerülő

Az elmúlt évekhez hasonlóan meghívásos labda-

néptánc gáIaműsorunkra.

rúgó rnérkőzések, légpuska]övészet, kü1önbóZő
technikai és spolt bemutatók várják

A műsorban román néptá[c csoport és

az érdek]ődőket' fursze a gyerekekrői sem fe1ed

kezünk meg. számukra veté]kedőkke]'
játékokkal és még sok meg]epetéSsel
kedveskedünk' Lesz jtt lufivár, gyermek
motorozás' arciéstéséS akadályverseny isI

A szabadtéÍiszínpadon kulturális

műsoI látható

majd, és nem marad el a hagyományos tombo]a
sorsolás és a szabadtéri pörköh fóZés sem|

Ábrahám Gyöngri

2002;júniüs 26'án 19 órára
a röszkei művelődési házba
a X|. Nemzetközi Néptánc F€sZtiYál

június 30-án megrendezésre kerüJií
Határőr Napra,

A program délelőtt kilenc órakor kezdődik'
várunk minden érdeklódót!

a

röszkei Vadrózsa gyerekcsoport lép fel'

Kövelkezó

]apszámunk tervezett me&ielenósi jdeje
2002. júl]us 5' péntek

Az ésueyételeket, írós\kat, valamiú a hildetéseket

június 25-ig

úrja

a szerkeszlőség a Tcleházban'

2002. iitnius

aa

MUKODO
Hát ezt is megértük!

trnul lerclel. lJe

Elkészült a mfu'elődósi háZ €lőtti park, már a fű
is szépen sarjad a telepített örökzöldek
körül.
A karrdeláberek fén1'e éjszaka megvilágítja.az
emleknttirel és a körülölte állti padokat. ÖnLormán1zalunL és a Srechenri Terr n)€rle\ pál)áZata biztosította a kíitel€zés anragi háttc;ét.
An a le]kes és do1gos kezek segítsége

a .,'..1nL,,

I

er-,-it uazun(.

hi.ze' ol i. rrrr'1''n k'\]n..lJ\ e. pc\/e Dü./lek
is a werekekrel

\Íájus l7_én nyugdíjas bálnak adtunk o1thont. a
\orn)cki"ell elepÚlc'eI nr'rcd l. k ll^i' l :t l(

\enJ( eil J r"\/\(ie( A hrlnn K,,71-n.. 1-,1.,.1,
Judit és osztíIla szerepeit. r Szomszéciolón na5

Cyereknap alkalmából' A szonlszédo]ó ku]turí]iS
plo;lJ'I\o'' /.lt z_rci .kkord1.r:'. a qJ]aÍnú'On]]
]5-en került sor A lr'vrin

l

Rószkei otllit _ lapp Laura, Koznráné
VaÍagh judil. Laki Judit. Maka Katinka. Beke

lijc

Agi' Kissné Veres Györ_uyi és jómagam - utaztak'
Naglon ke1lemes hc1vszínen, ragyogó napsütós'
ben zrjlott

nélküI nem va]ósulhattak vo]na meg el
képzeléseirrk'

e]óadáson tilpso]hatták pirosra a
5'ere_
kek a ten)€rükel. majd játszóh/rzat ren

JVíisi

de7tünk a Gyernekjóléti éS csallid
segítő szolgálat munkatársainak segír
ségélel'EZl a színhíZi e]óadást a Gi'e_

el-el lop\l üjrtottiL t'el az elsó r tluchabo_
em1ékművet, köszrinet érte a iözség

reknap a1kalmábó1 szerve7tiik az éId;k_
Iődőknek'

űs

]akói nevében
Persze a műye]íjdési hízban rJolgozó
lmre biLcsi. Etuka' Magdi és még kijnw
táÍosunk, GYi)ngyi is hozzájáru]t a most
I

vad

ró.!d

(

M|ü't Dót.ít]fiildi 1 látl.

a

!

A Beretzk Petel Kdrnfzenédelmi K]ub
EgyeSület nagysZabású konteÍenciát
.'Ne5ed

rendezett a nűve]ődési házban

látható légcredményhez'

század kör'ni,'ezetvédelrni táborban''

Nekik is kijs7önöm
Ju lenne mindig rllen rzcpnek, apoJtnrk
I

cÍnmcl nájus 31 én'

A

ntinrJent

rendezvényre neves e]óadók. a
siülehb e\ tilabb köm)'elerÜnk peda_

megleszunk elClt. kéLeln. eg)ütI \lg)J7'
zunk ral Mindlnnvirrnle
I

kapIll meqhl\íiSl'
tJltalmJ\ pnl!Íamhi]n szerepeltek

go!]u\Jl e\ tJnulni

A

Május hónapban iS fi)ntoS és szín\'ona
]as tendea,én)eklek adott otthonl a lnű
velódésiház'
A hónap clején kijzel húsz népműleló
ismerkeden meg az itt folyó munkilal,
látogalásuk alkalná!a] benutattuk a
felújítoltmű\'elódési házat és a te]cházat is' A konferenciajó alkalmat adott
arra is. hogy a közníívelódési szakcnr'

ejÜldasok, tetLItsek' rJiaporaml bemu_
tató. kjúndu]ás a NÍadaliísztóra éS a
Szegedi Fehér tóra is' Sára Endréné volt
a prcgraÍn lő mozgatórugója, de nagyon
rok regrtseget kaprrtr tz rkola pedago-

cusaitol. (L.Lkirito] és a mulelo,lesj iiar
dolgozóitól ls'
közös összeÍbsás
eredméni,eképpen színionalas. és eriló_
kezctes pmsÍamokon \,chettek réSZ1 a

A

A nisodik os-ttily níÍylntt néptlinc

berek e5lmás jó példáit megoszthassák
egi'mással és a szűkebb szakmáró] be

írtínj

meghívottak. Bó\'ebb tudósííSt sára

Endrenc rollabul oJrrshalnrk

sZé]g0theSsenek'

.Iú.niu,si

ga1ommal kószültek a benutatóra. szerepcltek lz oratenrJbe bLepltetlr.n nép_
lanrot tanulo els,,\ es D.l\odil('\ cveR kek és a fakultációban hetj két atkiiom_
mal tanuió harmadik osztá1vosok'

lati

Igazán szívet rlelengető műsort ac1tak.
tudásuk legjaváról adva számot.
A bemutató végénfÍnkt<al. üdítőrel és
pogácsával lcndége]tük meg a fus tín
cosokat' A műSolban a Szeged Tánc
eg'vüttes Zonekan és a szegedi Kardos
csoport is SzeÍepelt'

,1.

:' (re!,'di rzirhar
ba" tn.g-erdeze'-e k.'n'ló \,lplan. CJl3ru' :lhol
ugyancsak fellépnek a fakultációban néptáncot

\"p1 izgllonln;rl he./ü|jn\

2í0l lú;;irs
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Néptáncosaink éVddzáó elóadását l0én lcndeztük meg. A gyerckek nag1 iz

évadzárri programon'

a fonlán
kdldnsepnek ll

Május 29-én a..Rest Miska'' c' színházi

bácsi és Tibor is segítette a nunkákat'
Honith Beh keres hr rztbadidejebol

Eg}'héttel késííbba fakultációs csopoll Dócon
szerepelt Dél-alföldi koreográfiával a néptánc

r

zata hr\olt meg rrinden resztrrrrit

]

prrkunkrtl l\Ji

retszetr

mttsorunk' Epr jo ebedcleJ iéleziük be .r
napot. nellre {Jgr,' kozsc3 clnlormanr-

mel/veJ tegg regrtettc I kt\ tteleze\t.
Leg-vel az fö1dmunka. ciDekedés. sereh_
lyézés vag1 locsolás. Imrére rIinclis szá
míthattunk

lrtli Ur\in)

-uiamusur. neJyre mrnden

lzsatottak vo]lunk. de hoztuk

LJI e\

szeretné]n aZ újsígrryilvánoságín kc_
lesztii1 ncgköszönni Szekeres Imre ón_
iclaldozu es tlfut nem ktmehj mun,\ li t,

AZ önkoÍnánzatunknál dolgozó

ir

kózsé-ubő] a 1egjobb produkciii jutott eI'

programjaink. vásá.

3' Vadrczsa néptánc csoport fe]1épése a
Szegedi Színházban 18 órakor
Zeneiskolások vizsgakoncertje l5.30

5' Torma Kijn)Yes Bt' Kön].i/i,'ására

l0

15 óráig

7' Vegyes iparcikk vásár

I'l

17r1rríg

]0' Ruházati vásír
Penliil a

sikert aratott.
..

A

elo

ib.rp!./ or

l2. csiSZár AutóSiskola KRESZ ol1atás
2]' A ,.Csutri" feilépése a Fonó Foga

s.a|nn.lorlula l|ut...

dóban

lJ\^odlnr'. nep j.rLLn

-ur,

I

Május 2'1'ón az isko]a ncbulói lették binokba a
nrű\ciődési háZal. szánukra szílhdzi előacliissal
ker]teskedtek az iskoIa pedagiigusai r kijzelcő

26' Romín néptánc csoport vendégszereplóse a
níírelődésiházban ]9 órakor
30. HatáÍól nap
BNIN,I

rsKotA orDAt
Tis:telt Suttoltt olvasók! Retjvel SzülóI!
Ezen újság has1rbjain aZ e1múlt két hónapban (áp
rilis, máius) két onkormányzati képviselő Ur'is li
g)clenre melio c'lhel irt rz i.koL eg renrlezre
n1e'ól. nererete'er !/ Ü\\/e\onl Sitrlói Enekcrletró]'Mindketten ott ültek csak náSként látták az
ott tönénteket illene náS vé]enényükalaku]t ki
elhangzottakól'
AZért ragadtan ,'lollat"' ho$' az esel]eges továbaZ

bi talá1gatásokat e1kerül.jük. leí'jan a tényekgt'
A tanügy-igazgatási szakértó Ur elmoncha' sta
tiSztikai adatokka] igazolta (előzetes kéÉsene)'
hogy nehéz helyzetben lan a magyar oktatás' A

nemleti oklrta)nak lermc\/ele\(n

Ín \ re\/e\cl'

réSztvevői va$lunk, azaz a gondok bennünket sem

e'

A szülok legna5''bb gond_r a mirdennapi mcgé]hetéS bi7toSítása a csa1ád minden
tagja számáta' Ez bizony iáradságos és Jdót

lerulrek

jgényló elfogialtság. A gyerek gondja, kiválaszta
ni a sok érdekesebbnélérdekesebb küiső ingerek
közül ftelevízió, számítógépes játékok, olvasás,
sporl' tanuláS), ami számára a ]egmeg1elelóbb.
Nagyon nehéz megÍéleló időbeosztást készíteni'
hogy nrinden beleÍérjen' Annak is bele kell térni
ami nenr szimpatik_us' sőt egycnesen ellenszenves
elíoglaltság, de nagyon nagl szükség ran rá' Van
egy nagyoll Égi közmondás: Jó pap iS holtig titnul| Ma ez móg fokozottabban igaz. Munkahelyek szűnnek neg' enberek vá]nak munkanélkü'
live. amit csak foJyamatos tanuliissal, önképzéssel
ludunk e.kerit ni \L$ lerJhooi. a re.ze')t mtnimálisra csök](enteni' Itt.jön az iskola gondja, miSzerinl aZ a legíontoSabb liladat. hogy örökké tanulni ludó íiata]okat oktassunk éS ne\€ljünk'

Táborozás Visegrádon

ken.

A mai tírsadalomban bármilyen tájdalmas

is ennek tudomiLsul !élele egyeseknek

-

leérté-

ke]ődött a lexikális tudás' Hel1elte a készségekre'
a képességekre, a tLrdás alkalmazására tevődött a
hlrg.r-11. ezt tehn'iérteknek a látsaJalom
A követelményeknek és számonkérésehek támaszkodnia kel1 a hazaj hagyományokra. ugyanakkor igazodnia kell a nemzetkijzi mérésiérté

je
Ek

TerméSzetvédelmi tábor' ' Számomra ez nem
lentett eddig serrrmit. egészen ez év tai'aszáig'
kor ludtan meg' hogy 12 ötödikes osztálytársam'
mal együtt mi is Észt \€
slijnk egy 5 napos természetvédelmi táborban Visegriídon. Nagy vírakozás

egyébként iS beszámolok minden évben az iskolában végzett munkáJól. Mivel a ldbel te]evíziós élő
köZvetítés nem mindenki számára eléfietó. ezért

a

továbbiakban é]ószóban

szü]őket

eg'v

KöszijneÍet mondok minrlkét képviseiő Úmak az
éSzrevételeiéIl. oriilök annak, hogy a kulturális és

oktatísi bizoltság elnöke és tagia is igen nagy

kinteni. Ha ezen a terü1eten nem tudunk ercdnényt elémi' a tolábbiakon nem tudhatunk. Mint

re.

mindent ezt csak kózös ijsszelogásSa] éS egyetértéssel valósíthatjuk meg' Sokat ke1l az olvasást
plrkr' olni ahhoz. hogl eE idcj urrn elnre rlt :e]entsen aZ olvasó számára és ne csak kötelezóSéget. Je]Zésen']re és kérésemre a helyi önkor
mányzat hozzájáru1t ahhoz' hogy a község szelle
rnr lejlerrte'ere krpjrnk tamogata.'. L grni. t.rdom' hogy ez az anyagi úfotdítás ennek a közijsségnek fog hasznot hozni' Az oktatásba való belektetéS nindig egy hosszú táVon megtérüló beru-

hízás' Ne felejtsük el' a sajít gyerekeink,

a

jövendő eltaltóink érdekében hozunk most áldozatd' Al iskolai munka legfóbb szabálpzója az
intézmény pedagógiai programja' A mienkől a
szakmai bírálat is azt írta, hogy minden törvényi'
elkölcsi, oktatáspolitikai fe]tételnek e]eget teSZ.
AZ ott ieírtakat az iskola clolgozói maradéktalanu1
ha1tják végre. akár szakmai. akár gyerek baráti

i5kolai murkd 1),'non l'ö\ele.ere e. érlelne/e.cA továbbiakban arra kéren őket is és minden-

kt, hogy bátran kezdeményezzenek probléma fel-

táró és köZöS,

kompromisszumos megoidást

keresó személyes beszélgetéseket az iskola
vezctóivei' pedagógusairal'
ZáÍSZóként arrólakarck beszámolni, hogy a félévi

bukások száma, ha a jelen1egi állapotot \€ssziik
figyelenbe, tizedére csöklcnt' Ha ezen a közös
úton haladunk tovább. elérjük azt az ideális állapotot, hogy senkit nem kell megbuktatnunk.
Köszönöm megtiszte]ő figyelmiiket és a további
együtlműködés rcnényében kívánok rnindenkinek
nagyon jó és SZép nyarat' Kin1nduljanak a családok Sokat együtt, hogy kipjhenten találkozhas
sunk szeptember elején a következő tanévbenI

Vlocskó Mihálv
Isazsató

Atcdn

A Salanon'toronyban
mcgnéZtük a viSegrád tijrténe1néIől szóló kiál]í
úst' RéSzt vettünk csiIlagászati elóadáson és esti
vadlesen is' Sajnos' ragy ni voltunk hangosak'
vagy ezen aZ estén máS úNona]on.jártak aZ íllatok,
de nem iggn ]íttunk egy vaddiszndn er eg1 szulir
son kívül serrrmit' Lebil

Megláltam eg/ egeret.

Mellettc egy gyereket.
Mentem tovább aZ utcán'

Még mindig ne1eg volt. mint a puSZtán'

ott horgásztunk. és a csa

Meglftom a sulit,

patunk fogott egy kisebb
méretű Skorpiót. Sokat

megtanu1tunk

a

Mellerte egy bulit.

vízi

A buli mellett

A tentplon állt nag.v-nagy csendben.
A templomn4k hosszú tomya.
Az eget \€

:]T'a

szórakozást jelenlett SZábennünket' A táboli eligazítámunkra eZ a tábof. de .jálszva
son megtudtuk. hogy rajtunk
kíVü1 még jöttek iábo|iakók '4 Jó4llúJ.dtol' eiJ .jraú\li]i wnaÍ is hp'dl'rlnl la]rulhattunk. könpek nélkü1,
Zsombóról' Ásotthalorrrról.TiszaszigetÍől, Z/Lkálly- a tennéSzetben' Reméljük. megvalósul az a célkszékől iS' Nap mint nap változatos programokban itűZéS. hogy minden általános iskolás magyar gyermek részt l'eg1en lega]ább.egy hétig tartii erdei isroLt részünk. Kirándultunk a Fellegárba is.
kolábanj JoVoRE LEGYEL oTT TE Is!!l
óIíZték a koronáZási ékszeleket egéSzen a török
dításig. Még solymísz bcnutatót iS Láthattunk, \,aKolács Iftisztina
]amintköze1ebbról is nlegismerkcdheltünk eZekke]

itt
hí

E$'szer Sétáltam aZ utcán.
olyan meleg volt' rrrint a pusztán'

incseló lo]t számomla a
vízi bio1ógiai kirándu1ás'

éJó1ények világáról. Bemutatták, hogy ktilönbózó
ví]aszokat adoti. maid ott
4 g,;'n, niI," r,ot1 ahd
'oI tl,^,ath!\^! ^, !,''tirL gyógynövényekből mi lyen
mindent meg logunk tudteát ]ehct készíteni's mirőJ ismerhctjük fe1 őket,
ni' Meg is tudtunk' A Visegrádi hegységben'
mikoÍ éS hol ]ehel ezeket begyűjteni' Szános prog
egykor, Máqís kirá\ idejében kiemelkedő
'
l ran] volt még: geológiai isrne
szánsz fényével. pornpájálal
retek. erdőbemutatás. kézműmaga mögött hagyia Bécs, Velesség, rnikoszkópozás és í.jálence üdvaÍtaításait is. \,o]t a
szat' A Zitó napon veté]kedóvsZá]]áSunk' Sátorban a]ude] mértékfe1' hogy aZ egy hét
tunk' Szerencsére nekünk jura]att nit tudtunk elSajátítani a
ta sátorjutott. mert elSő éjszasok újdonságból' Nem csak
ka egr nagy vihar üdvijzö]t

xw;- l xr

tá.jékoztatjuk a

odaÍigye1ésse1és köÍültekntéSse] végzik a társa
dalmi megbíZatásukat' Nagy gondot fordítanak az

kíséló tanárunknak. Kohn
Róbertnek. Ó csak kitéró

ahol
rene

is

egy év eseményeirő1. történéseiról.

kelési gyakorlathoz' Elsódlegesen aZ éIló o1vasás
képességének kiteljesítésétkell feladatunknak te-

e]ózte rneg aZ utat és SokSok kérdésltettünk te]

4

szemponlból is' Az elköretkező években i1yen
s7ü]ói értekelleleket taltani tbgunk' Minl azt
Horváth Bé]a Ur leírta az önkornán)Zatnak

a méltóSágteljeS 1ll1abkkal'

terdpi iskolában a röszkeiek)
'

Az isklla tudja. nri a valódi érték.ezt tanitja éS
ezt kéri szánon a diákoktól. Résebben a külön
höró:rJ"tok. evszlmo\. ld1ények j\merelen mer
ték ]e a fiatal ludíSát. aZaZ a ]exikális ismerete

e. ; EZt

ki mondta']

\'a]aki odafentről né7 1e ide,
ÉSmi hittel válaszolunk| igen.
a

Megdördül

aZ ég'

Meglünnnen a méh.
Szabó Ella
3' osztál}'os röszkei tanuló verse t

A Csiszár Autósiskola szemólygépkocsi,

Segéd

motorlcerékpár vezetői tanfolyamot indít
2002.

június l2-én l7 órakor

a rnűvelódési házban.

Jeleltkezés, megbeszéléS a f€nti idópontban'
Tanköryl,et aZ iskola biztosít !

2aú2. iúníus

l{egyed szúzod környezelvédeImi túborbon

(A Bérelzk Péler Körn1erelvédtlmi Nub Egierülel nas}/abá\ú
konferenciája)

azokat, akik más íalvakban vagy városokban hasonlóan gondolkoznak' mint
ni' A négynapos rcndezvéryen egyült ünnepeltünk a kömyező falvak éS viÍo
sok kdmyezetvédőivel, a ténégből' a jugosz1áviai Kanizsa, a testvéI települé'
sek.

Véglírés Cskszentdomokos tanálaiva1 és diákjairal'

Munkánkat Siker koronáZta' Csodálalos négy napot töltöltünk eg/ütt'
Az első nap a tudomán1é és az errrlékezésévo]t' A ternészet- és kömyezetvé_
1978 n1ara nagon régen volt, ekkor indítottuk el itt Riiszkén ezt a nag/on
szép mozgalmat. Ekkor szerveztünk először körn1tzetvédő szakkiirt. A
de]em kieme]kedó szakemberei és a közoktatás Szakmailag e]hívatott tanárai
Röszkei iskolából abban az évben mentünk először környezetlédelmi táborba'
éS tanítván}"ik taltottak e1óadáSokat éS bemutatókat'
Kiskundorozsma sziksós lüldó pa4jára' Az e1rnú1t 25 évben az ország sok
Ezen a napon. ünnepélyesen megköSzöntük a Szaknai támogatását azoknak a
szené1yehek, akik 25 én'el ezelőtt segítették a munka megkezdését és az óta
Szép természeti értékeitismcrtük meg'
is programjaink megvalósításában segítségünk_
Mit gondoltunk, mi volt a célunk a k€zdet€kre vo]tak' A Beretzk Pótor Természetvéde]mi
kor? Az országban akkor még csak egy kicsi de
K]ub Eg}esület megalapíotta a ,,Kömyezel\é_
nagyon elköte]ezett tanári csoport volt, akik Iátták éS tudták. hogy a teméSzeti énékekbizo
de]mi neielésért dIjat'' mel1et most e]só ízben
nyos emberi tevékenység következtében foglat
ijt kivá]ó szakember kapott me8. széplalusi Jó_
\ornll. er ezl a pu:rlUlárl meg kell et meg is
zseí, Dr' Major Tibor, Dr. Barta JóZSet, Tajti
lehet á]]ítanj' Ebbe a munk1ba kapcsolódtunk
László és Aíra Károly' ők azok akik 25 éve se
gítik a kömyezetvédelmi tábolozásunkat'
be mi is itt Röszkén' Tudtuk, hogy a gyerekek
Á második napot a közeli Madarásztó putjászámára az igazán nagy kaland az élőviJág t'eln, li' ri'lrul. ah.'ra i.enJe.en, la\\Ln, b lc-Teíedezésének örömében rejlik' A tópart' !ag/
szeti szépségekbengyönyórködve lovas kocsikc'ak eg ki. Lcjc:a elovillcdnaL neci.nere.e.
kal ,,utaztunk''. A tó partján, a csillogó napfénymindig izgalnas élmény'A legcsodálatosabb
hen sdn\örködlürk
. riragzci le\ér'ünder ro_
dolog aZ együtt munkálkodás, a teméSzetben
együtt búvfukodással eltöltött idő' AZ együttes
zsákban.
a tó gazdag madárvilágában' Szakkiiri
qa
A Lanferencia részttutói
egésa ols7jg leriileléről
tagunk Herédi Zoltán segítségévellánunk ne
tevékenységek sikerc, aZ összetarlozás élménye
sereglettek iissae eg\- kis eg'iittgontlolk úsru és iinneplésre'
valóban személyiség ÍbrmáJó erő'
mes kócsagot, szürkegémet. és a niielkép ma
Mi' a természetvédelem inínt elkőtelezett tanárok tudtuk' ha oktatásunk darunkat, a gu1ipánt' A kanizsai lendégünk segítségéve1isme*edtünk a tó kígyóilal. a békés vízi siklóval, majd megpihentünk táj csendjében'
soriin ezeket az élményeketnem biztosítjuk a tanulóknak, akkor megÍbsztjuk
A harnadik nap0t Asottha]mon tö]töttük' Meglátogattuk a Bedő A]beÍ Erőkel valaml fontos érzéstől abban a korban. amikor a természettel va]ó taIáIkozás. alapvetően meghatiírozza későbbi egész léryliket' A természetvéde]em
dészeti Szakiskolát. és a talu határíban a ..csodarétet''' Izga]mas perceket tölkorántsem csak aZ állatvilág és a növénwilág megmentésétszolgálja' hanen
töttünk a KiSS Ferenc Emlékerdóben' Sok szépSégtáÍult elénk. MoSt viri1gzott
saját

HUMANITÁsUNKAT, saját LELkÜNk
A természeti élmény' a virág-

a homokpusztag]'epen

a szépséges árvalányhaj'

a lápréten a mocsári kosbor és a vitéZvirág' A
korhadt fatörzsökijn békésen napoztak aZ apró
fürge $íkok és a gyönyijlű Zö]d g}íkok' A kis
á]]atokat óvatosan meg]estük és néhányat sikerü]t megsjmogatnunk. Felemeló é1ményvolt

megmentésétiS.

gal, a vadmadánal való ta]á]koz1ls a hazai táj
dr.uletei elótt. eppen latllkorbln. \eoeri i.z
oKoLoGIAI HONTUDATUNK alapját' Ehhez' kell biztosítani o1yan feltételeket, an'relyek
lehetővé teszik' hogy kiaiúulhasson a g1emek
pozitív kapcsolata a tennéSzettel' aZ állatvilág
gal, a pataktal, a Vadliúgos rétlel. EZ a hazas/eretetnek új formája. lrell kepe. Kö/ep
Európa' a Duna-m-edence' tehát tágabb értelemben reLt SZUI OFOI DU\K le-'ne)/eli- e.
i''ultúrértékeinekmegóvására nelelni' Egr ilyen

rrin,lenl ,z-rniru r c.0,1-kLJ \Jlo tirlJll'./-,.
Biztosan nem Íbgjuk e]telejteni, küliinösen azt
a pil]anatot amikor elSó látáSra azt hittük, hogl
pdrlagi viperal l.rl.lrunk. A ..Lr.qo. eg edenl
be tettük éS izgatottan indultunk ve1e Aridrási
Dani édesapjához a Szakisko1ába. hogy legyen
Scgítségünkre
mgghalározásban' Megldl_llunl. L/ _ ÍJj i"
all:lprru r'. \tlg) le,/" l
''l

a

kömyezeti. vagy OKOPATRIoTIZMUS államAfra Károl .- a ,, Környeaeti &-elésért''kiÍíintetéstés a
igen ritka, tehát Íbntos tudomínyos megligyehatárckon tú1mutat és kötődik a ternéSzeti tájkiüntetéssel jtiró enlékplaketÍet vheffe át több é\vs
]ést
végeztünk' niszerint
Kjss Ferenc
hoz' Tanárként láttam, hogy rendkívü1i
nunkijúén és a:. e gv sillelnek n}'ilj tatl lóno !alai''áé rt'
jelentőségÍ tanu1óink számára' a tá.jhoz való
Ernlékerdőben él a rézsikló' Kisebb' de boldog
izgalommal vittük vissza a rézsiklót ana a helyre. ahol ta]á]tuk'
kötődés' Ugy akartunk neve1ni, hogy mindenki tudja' hogy valódí énéka nap'
lemente idején az égen átvonu1ó madárcsapat' a pacsitta dal, a délibáb. a rad
A negredik napon, Tajti LáSZló vezetésé\'e]eilátogattunk a Csajtó és PuSZta'
vitágos rét. Mind ezek ugyan olyan értókek, rnint Szent lstván koronája. mint
szeri Büdösszéktó partjára' Csillogó napfényben, pompáS 1átványban volt ré
Mátyás kirá]y Kódexei' Ezeket nem lehel árcédulával e1lítni és ,.forintosítani'''
szünk' A tó parján sok sok nemes kócsag' szürkegén' kanalasgém, bakcsó és
Mind ezekke] sZemben tiszte]ettel ke]] vise]tetnünk. Tisztelnünk kell bölömbjka pihent a reggeli táplálkozás ulín. A Büdösszéktóban most a SZímZ
Mindezen gondola_
ság niatt igen kevés víz van. csak néhány guli'
elsősorban a'
pán a tó \€ndége' A parton sétá1va feleleleníet
tok iegyében' aZ e]te]t 25 év eseményeinek fe]_
tük az előZő évi]séúnkem1ékél anikor több
elevenítésének céljával Szerve7tük' aZ
víz lévén a tóbin és kijrnyékén,át kel]ett kelniink egy kis csatorni]Ln mezít]áb' A osatorna teoRsáGos T(BoRvEZET(iI
KoNFERENcIAT RÖSZKÉN
le volt piócával' Először bátortalanul álltunk a
parton. Tanakodtunk' hogy be1emenjünk' vag'v
2002. május 30-31-én, június 1-2_án
aZ egéSZ tavat viSSzamenle ke ljük rneg? Em
lékeztünk' hogy Korda Renáta iS összeszedle
Az Á]ta]ános Isko]áva]. Petófi Sínilor
\,Íu\elddé.' Hdl/Ji e. KolÁ.r HJ$o'n.rll) núnden bátorságít' negszorította a kezen és
át91alogolt' Szarnára cz ma...uep e]men}'
orzcj e. Te el_az KL]/h,l'/nu fse:.ülclle kd/nSen elkezdtük a szervezőmunkát, nagy Segítsé-

a

reI

ÉtntBt

l

ra]xra

a

ig.luA _c* n,lp. i] 'idJm ncm/elkö/i c}JpJl bi/o_
polgárniester
n\lIolld.
1Ú$ esi:ll eroeme' e' ke I i termrMagya László
o|' Sortt EnJl:n,'l,.k' ,l:..nt:sülrr tlnijkónek a Röszkei Áklúi]',s
Vlocskó Mihá]y igazgató úr, és sokan nások a kk,lla nevbetlVlocs'o Mttttill Lq(rlaÍó kösaónte neg d Íöbb Szettel ismeÍkedni. Igy \alósíthatjuk meg az áltelepüle'ünk 'ntezmen1eibcl ' Kd'/önjjk l]mo
lamhatárokon túlmutató a terméSzeti tájhoz
' ' s:tnlonolat et ]plkpt ntnkáÍ'
cl'ti;eJet'

günkre voltak' Borbj:ne

gatónő'

M'ir\ Vina

ii_

gatásukat és kedvességr;tet' l,tlnoanrryluni
ios nurkojorlk ere,lmen)e e/ . 'ike'.t 25 c\ (\ C/ 1 nés c.ou111lo. 1]p' l !)
gondoltuk, hogy szeretnénk mindazokl'al együtl ülinepelni éS emlékezni' akik
akkor és az óta együtt vo]tak veJünk. Vendégül hívtuk a régi táborozókat és

2802, !únius

kötődó

ÓKoPATRIÓTIZMUst

Sára Endréné
tanár, aZ Egyesület elnöke

.,,.,

_ .,..-rJ:.-7'-;-.-rr.-

:.';,.,,

LabdarÚgús

Ez is csak Rószkón

_.

ÍöÍténhet meg, de er'r'e se ]e

gyLink büszkék'

Április 5-én. Vasárnap ti)Lytatta mindhárcn csapa_
nrnk a bajnoki szereplósét. Tarta]ókcSapatunk

\a.Jr1Jl n'e;]e l-c.

csapd

-lnk leTde:e

rz

hltoí' egledii]

Zsideg Jancsi nem Íél'ő beleit

e3}cl a Rendőr TE nekl

Meg)e

I_eS cSapataink cSendben kóSzülődtek

a Tá

SZVSE irl]t. AZ ifi csapallói csak tiszles helytál-

pé elleni bajnokrra' (Ifistáirrk kedden. l'1 én voltak

Ruzsára utazott' hol akár a győzelem is meglehe'
tett vo]na. azonbm meg kellett e]égedni eg-\ 3:3 aS
döntetlcnneLis.

]íSt !ártam aZ élmezőn1öcn tanyázó renc1égek el_

eclzésen |

g}atkoztak. mosl séIüléSek !égett. íg'_r csak tízen
lenük fc] a \eÍsenyt aZ amúeJ is jobb ienrlégek
kel. a fiúk a násodik féjidőt mi]Lr ne]n jS \ettók ko

sok ellen 91íízelniiesé]]ye1 ]épett pályára' amiból
azonban semmi sem lett.

]en' Megjnt csak líZen jöttek öSS7e a llalalok'

azonban most a méIkőZéS végóig koncentrá]ni tud
tak igaz ís/ iS kaptunk 6 gti]t' mite vílaszolni nern
Gó1jainkat rnost CsiszáL József' Hara1yka Zsolt és tudtak' alonban most egészen más i'oLt a hangrrlat
aZ ijltijzőben mint a dolozsmai 13 után.
Zsideg János sZgÍezték'
A megle l-bcn sem volt sok biztatri jel a Dorozsma ellenr nlérkőzések elíjt1' (Listíink to!ább fo- Felnőtt csapalunk a tabel]a régénkul1ogó lasuta-

rnoLyan' így egy szég,renletes 13:0 ás rereség lett a
vége.

A kicsés e]ől űzötl vadként meneküló vasutasok
minden mindegy aiapon eg} adok kapok mér

Fe]nőtt cSapalunk ta]ín a bajnoks1rg ]e&lobb jálékít nyújna kapott ki 6:3-ra. jellemző a meccsre'
hogy a lendégek kapusa Iett a nezóny Iegjobb

kieső jelólt csapat el1erl. ez a bunyóblrr

jí

tékosa' Gó1jainkat Szécsényi Gábor 1] esbíjlkettő
és Buchholcz Gábor szerezték'

kö7ésbc vitle be]e csapatunkat. miből aztán őkjöt
lek kijó], kiütötték a Rajszkét hazai pál1'án l:6' cg1'

K'o'l

ott il)len esetben három hónapig rrem ]ehet ringbe
lépni' nekünk rni'Lr'egy hét múlla újra rnuszáj

Május 12-ón szintén egy Szon()rú hét\'égekij\Zijn

mérkózni.
(Buchho1cz Gábor szépségdíjasszabadrÍrgísgó1.ja
cSak pijtt}nyi SZépSégtapaSZ volt')

ötijsbe (5|0). aZ iti pedig a kiizépiskolli ba1lagások
a ny'akában el sen ért BalíSry_íig' (Min

i\

töll Íink. a..kettőf'a Pázsit sE intéZte el 4:()
.,ran1bu..r,..;:r' B.rl:r.l):n./-l.Jr \J.( eS .lll:.
'.terhérel''
döSszc ölen ielentkeztek jítékra) Így lz újszel
tiváni mérkőzésen (ivásSai szerzctl 3 pontunkal
azonnai e] js heÍdá]tuk a ki nenr ál]ás miatt'
N1áius ltj-án talán az egész megi'c 1eggengóbb
csapata' az Óttömös a.'keltő" \'endége' Gondoltuk'

ire<cl n:lr.'':k'rneser]ü\' há .."r]l t'itent Lt i..
hisz az enberenrlékezet (ttu idegenben gózelmet
nen szerző vendégck győ7nl tudtak 2|0 arín}ban'

Kick-boksz
2002' míjus 05 én Tdkólön rendeztók meg a7lljú_
rágiés Junior Kick boksz Mag1'arország Bajnoksírgol. A Combat.,D" SC rijszkei kick-boksz csoportjából hínlm versenyzí' szerepelt ebbcn a népe!
nlezíjnyben (2.{ eg1esü]et I5E sportolója lctl réSZt

l

nicgmércttetéson).

Makrl BaLázs az i]'i 50 kg-ban indult light.contact

l z t. egr g.-rlrlrlo.

ElSő é\'eS juniorként

l

nag'rszetű harmadik helyeZést éÍteel ]ight contactban'
Előtle csak a kél felnótt \ílogatott, és Vb helyezett
spoIloló \ég7et1'

ó

l'e]nőtÍek nem Sokal ]áttak az ifineccsből. de
abbó] l kevésból is tanultak! cycnge' kapkodí] já
lék Je]lcmezte a mérkőZéSt. se a szcrencSe' Se a

A

bí

lo nincs vc]ünk'
(1:0 ás hazai \ezetés utín egy teljesen szabíli'os
liiszkei gólt énén)ielenít ]
|

Ezután 2:0 a hazaiaknak. azonbu ógtön szépíte
ni tudunk ll esbó] (SzécsényiGábor) Sót kiál]ílás
a l'rp.nl'. embe et''nr n"'.rn\' . elhi.',, ük leglc.
r,alahíra' hogy kétgólos háÍÍán'vbói is ]ehet n}€rniI
Támadunk. tánadunk. Szócsényi Cábol egy lernek
]d\éSSel e$en]ít' lovább támadunk. S a7 AKARAT
nJpho//r !lJn Lllcsel - b\. per(ben i.n,l lL (.

SZLaSL\Yl L, \B0R r er.zetzt a
létti)ntosságÍl g'vőztcs gólt. és rclc a harmincadik
pontunkat' amive] ismét a nyolcatlik heL'vre kapasz
kodik csapatunk
\ez jurr-nk.

'

I

Papdi László

r

Fe]késziilésüket Papp Róbert edző irányítona'

A

RöszkeÍ sportoló
magyil vúlogatottban!

spoltÍlóknak és edzőjíjknek nég sok s7ép sikefl

kÍy'ánunk!

?alúlkozha/natr najd veliik ajúnias 30'dl neg-

rendezésre kerijlő Hciír/ír Napot' egy bemalotó
ereléig a rdszkei kiizönség is lithat1b najd a kick'

bor répségeit ós

rt

sportígat glokorLi falolokot

Fálüsi suttog(í
Roszke Közsóg Képviseló lcstiiletének lapja
Eng. szám: B/PHí888/Cs/92
Megi€lcnik havonta 1 _]5() példányban

Kiadó c!!e:
6758 Riiszke. Fel\zrbadul/rs u.

Felc]ós kiadó: Magyari László
I_ószer}'e\/ró: G}'örgy Jól\.f

Ny(Índameíel 20()0. Kft. gordozásában'

NyoíÍlddn le,rl eÍ !od}d}. t{fl'

l.ü..'"

!"+

ó724 st€ged, Mokko'-erdő

lol 3ó.

szlo\én U]5-ös válogatothl' ahol a magyar fiata_
]ok 2|0 arányú g),őZelmet éllek el'

Sarlrir Arrdrás izinerségi edzó elsó alkalommal
szalazott biZalmat Vecsernyós Tamásnlk. a Sze
ged Tisza Volán Frlcisuli tehetséges kapusiín&.

úi iégig védte a mérkőzést' Vecserqres

Tanást

négy évi,c1 ezelótt Papdi Lászlri íedezte te]
RijszkéÍr éS irányílotta a szegcdi focisuliba. ahol

lolt NBI-es

a

.jálékos. \4dor László irányítja az

edzéscit'
N,Iinrlig örömmel

adunk kijzrc oLyan híleket.
amelyben Röszkén élő fiata]ok !a$l netán
iclősebbek sikcreiről adhatunk számot' Nincs ez

Késziil1
il

2002' 05' 07'én a mag1ar U15-ös labdarúgt1lá1o
gatott Lcndván bárátságos mérkí'Zésljáts7ott a

cs. Tóth ZoLtín ro]t a nerelóedzóje' Jelenleg
8'1.

TeL.: (62r573-03l

iLtninr-ll N; e$ehk.1l .. 1ele.

nrezőnyét erí1síene'

tna'nen

Hát az iett. hog1 niost lnár ]l-en kjálltLlnk a Tápé
e]len, eg}máséÍ küZdötttink. a hibákat kija\'ítot'
tuk. s a sors iS ke!}eibe fogldott bennünket. neg
rr..z,.\r,ptul 5/JrJ.rk Pelrl. n,elon rLriol i:. L!\
gó]t' éS isnét ott volt Tethes Norbi' ő rÍlgott hál'
nat, meg a.. szükségkapuí'kis hki (Jaksa Tamís)
egy hata]mas potyagól utín óriási bra!úna volt ké_
pes. egyszerííen CSAP,AT ]ctt az rfi. s győztünk
4:3-ra. De nagyon kellet m/rrlll

Ta]án a inicink tÍllzottlln tönénytisztcló po]gárok.
hisz hogy néz az ki hog1 .'clra1ük a rcndőrcjket",
ezért irrkább jobb a békességalapon kapurrk egy

Fodol CsabLL kihasználva a ked\€Ző hel}Zgtét mi_
szelint a koÍoSZtá]y utolsó éiében.járt' az ifi +69
kg-ban semnli stopban haÍmadik. light contltctban
a mítsoilik helyet szerezte meg'

:

ezlt.-rn

A tarta]ékok a Íégirivá1iS ,.Autí) 2000'' bő] a]akult
Rendí1r TE el)en lépctt pílyára Szegeden'

maga után'

Pe'ct

'oll'

délután játSZik'

szabályrendszerben' és jó küZdelmek folyarnán a
negyedik helyig lut(Ít'
A mutatott tcljesítmény a]apián énncl érdeme]t
vo]na, árn a bírók tén$edéseha!}ott kívánlivalót

ltnr,.

\élr.'lc

ímil

1u.lok jnit
De K'o' itt. K'O' ott' il
kijlcúeZő hétvégénújra bajnokik. most a vá1toza
tosság ked\ééÍtmindhárom csapatunk szomhlt

\4i lesz ebből'])

Tel': (62)559_280

mísképpen a nrcstanj alkalommal sem.

A

SutÍogti nilder olvosója neléhen grolttlti-

lank Tonrísnok a 'u/p erednénlhea, loy.íbbi sikerekd kívtínunk!

nYomdomerler@vI€l.hu

28ü2" iúnius

Telesurok

- Aki hulliu' odio

Új szolgáltatásokkal bővült a Röszkei Teleház tevekenysége

Az igényekhez igazodva bővítettük a szolgáltatások köÍét a teleháZban.
]|ijbben kerestek meg bennünket, hogy segítsünk a számítógép f'elhasználói szintű haszná
latínak elSajátításában, hjszen a ]eglöbb mun
kahelyen már kikerülhetetlen a napi munkában
a Számítógép használata, nem is beszélve az új

munkahelyet kelesőkról. akiknél szinte alapfe1tétel ez a tudás'

Május közepén együtműködéSi megáliapo
dáSt kiÍijttijnk a szegedi szoFl oktatóköZ

pontta], hogy ezen túl ni is tagjai leszünk az
országos SZOFI-P0NT há1óZatnak'

AZ együttműködés keretében az oktatóköZponl
rendelkezésünke bocsátja az összes í]ta]a kéSzített éS használt jegyzetet, va]amint egy teljes ECDL képzésicsonagot (oktató CD-ke] és
munkafüZellel). melyeket látogatóink he]yben
lng)en na5/ná'hatnak I lelme.lele5(_ ,l ./á'nl'
tógép használati díj kiíizetésé\,el)'valamint aZ
Interneten keresztül dÚmentesen vehetik íel a
kapcsolatot az oktatóklal és akár távokatás
Íbrmájában is e]sajátíthatják a tananyagol'

a a cég löoo. mtnt l0

ele' 5/egeo nü

Májusi tudósításom óta nen ü]ésezett a röSzkei képviSeló
LjJ. a

\r/:galo a/ Orszjgo. Kepze.i Jegyelben

n)ihJntrrrorr \/rkmJr Ldp. mellheu automlti
kusan (külön vizsga nélkül) ECDL bizolryít
vány is járul, va]amint a SZOFI New York-ban

cePének kö'/önhe|den Cl l - lme'ikri .nior-rctika. \e!/elr.eg i..
A cég egyetemi tanulmányok melletti
\iese./lld kep/e'sel lllene \ellann)elld I'éomÚ(ödó

Tájékozódjanak a WWWsZoFl'HU Intemet
címen vagy a Röszkei Teleházban'

A napokban ölt végleges íormát az oTP GaranciaBiztosítóva] kötött me3ál]apodás, amoly
keletet ad a Dél-A]íöldi Régió számos teleháza és a biztosító közötti együttműködésnek'

n

Június közepétől
a teleházban is köthetó
]esz utas-. 1elelősség', épüler és életbiztosí
li.. \i l-_ni.l .lj 'aL. epíre.ere' rj.arlrsrr
és korszerűsítésre fe]vehetíj,,Forrás'' jelzá1og-

'r

kijlcsön, kiegészítíí
karnattámogatással'

A modulrendszerű képzés lehetóvé teszi, hogy

on egénileg határozza meg

gatja

és idejét. és választhat a viZsgaidópontok
Zü1iS'

a

is.

Francia barátaink nem csak a képviselőiket, hanem hagy
ományőrző csoportot is hoznak. így módunkban lesz majd
látni táncaikat. ha]lhatjuk aje]legzetes trancia da]okat is'

A

Fa]unap és a testvér települéSi delegációk fogadására
vonatkozó pályázatot adnnk be az EU-hoz Brüssze]be, reménykedve várjuk énesítésüket'
AZ önkormányzal aZ elrnú1t hónapban több rendezvén1üez
iS biztosította aZ anyagi támogatásl.
Iiyen volt az Arryák-napi ünnepségünk' a néptánc évzáró
műsorunk, ahol meg is vendége]tük a gyerekeket.
Vaju' 'll en a pedagopu.okrt \öt/önlöl'e ,] Rn.r\e' Önkormányzat a művelódési házban'

Műsorral. virággal és vendéglátással köSzöntük

meg az

óvoda és az iskola pedagógusainak egész éves nunkáját.

Polg.r-ne'ter

llr l,(/i'nl,'jebrn l-rrg,ullortr

nrenn5,re

További tánogatáSáó] és Segítő Szándékáról bizbsítdta
aZ intéZnényeket éS aZ ott dolgozó pedagógusokat'

szántalan képzésifomából biztosan talílunk
ellogla1tságuklak

1éSi de]egációkat

fontos. hogl a kózség oktatáSi intéZményeinek finanSZírozása biztos lábakon álljon, hiszen az érdemi nunka egyik
alapfeltétele a biztos anyagi háttér'

kij-

Keljük, tájékozódjanak a lehetőSégekrói.

Íestiilel
A Jegkiize]ebbi rcndes ülésre június kdzepén kerü1 najd
SoÍ' me]yről természetesen o]vashatnak najd a suttogó ha
sábjain'
Addig sem tétlenkedünk' hiszen már folynak az augusztus
9_10-11-én nregrendezésre ke lő Falunapok e]őkészítő
rnunMlatai.
Ekkor togacljuk majd a fiancia és a végvíritestvér-telepü-

zéssel is foglalkozik'

Ha il1en terveik rannak, már most érdek]ódjenek a teleházban' hiszen az esetleges üzletkötéS jutaléka a Röszkei Kaláka Hagyonányőrző és Teleház KöZhaSZnú Egyesületet.
a leleháZat nűködtető civil Szervezetet támo-

a tanulás ütemét

Hirek

út!

és igényeiknek negfele1őt.

Az oktatóanyagok magas színvonalát garantál

:,,:

A Gyermekjólóti Szolgálat
-őráig ,,Munkaerő

Minden hétfőn

14-17

Bi'rzét'' taltulk

Szolgáat

]-el.'uabrduiás

a

u.65' .zjm

nácsokat adunk' segítünk aZ ügrintézésben'

Ezek a szolgáltatások teljesen ingyenesek'
a]att ta]alhato iro

Várjuk azokat az á]láskeresóket' akik szeret

dájában.

nének munk4t találni, korra-, és nemre va]ó te-

A

legfrissebb álláshirdetések között

lehet vá-

kintgt né]kü].

logatni, mind a munlraügyi köZpont, mind a
hirdelési ujsagok felhívárai rnegtaJalhatok'

A 5erme\|óléti smlglálat

segítünk öléletraizot ími, el}relyezkedési ta-

nunkatirsai

SzóREG ÉsvtoÉt<r.

TAKARÉKSzÖvrrr<rztr
Tisztelt Ugl.feleinkl
Ismételten szeretnénk felhívni figyelrnüket a takarékbetétkinyvek, takarék1evelek konnanyren
de]et által elóíIt fennlaltáSossá' azaz névre szólóví alakítására. Nem biztos, hog/ ha n€l'et

látnak a betétkiin}ryön, hogl az már íenntartásos! Kérjük' hozzák bc hozzánk betéti okirataikat, és mi gyo$an ieellenórizzük, hogy rendben vannak-e. Szeretnénk ielhívni a figyelnrüket' hogy aZ átalakítáS 2002.

20a2' iúnivs

június 30-ig díjmentesI

I'l

EtEItnoD

KtuB

I

Röszke Község Egészség\édóE$esülete tájékoztatja

az étdeklődőket éS a klubtagokat. hog] a következíj
június 26_án 18 órától tarÍjuk
havi összejövetelünket
a tankonvhán.
Téma:

Hogan éljen a ríagas!érnyomásos b€teg?

E]őadó Dr' Dunzt Fercnc főorvos

Eladó!
1200 cm3 -es

ZsiguJi' friss műszakival,

2 ób gáaúzhely,
1 db

Íotáto.'

1 db

dalíló'

l

db Seltés önetető.
Érrjek]ődni:

KispáI Istvá!
Röszke. Felszabadulás u' 30. Telefon;272-146

7

FALUGAZDASZ

meg, aZ azonos rangsorban ál]ók között
eladó válaszhat'

rÁ.lÉroznró.ll
Kühuületi fiildek' tanyós ingatlanok értékesítés ér ó'l,

b érb e ad

ós ór

ó l

:

az 1994' évi Iv tY' tennóföldről szóló új tendel
kezése 2002' íebruár 22' napjín lépett életbe'

a szotnszédos csalódi gazdúlkldót, a kizös húz'
tartósban élő csaltítltagot, a he|ben lakn föltl
szomszédot, a hefben lakit, a ]nagwr ólLa at, a
wLt haszonbérliit', felesbérlíit-, részesmí!,-elí't.

A

töÍvényes rendelkezések végrehajtás/rra vonal
kozó szabályokat a 16/2002- 0I' lE.) Korm' r' tarta]mazza. E rende]et 57erint a tönényben f'elsoroJt
elóvásárlásra jogosultakkal kö7ölni kell a véteii
ajánlatot. Á kilzlés nyilvánosan történik úgy,
hogy az e1adó kérelméreaz ingatlan fekvése sze
rint jl]etékes önkomán)Zad jeg}Zó a vételi aján_

a Po]gímesteli Hivatal nyjlvínos hirde_

tőtáb]ájára l5 napra kifüggeszti. Az ajánlatnak
tel.jes terjede]mében taÍta]maznia kelJ a megkötendő adás-véte]i szerződés leglbntosabb Íé1tét_
eleit' l'Üldnö. te\.nLettel az ingatlan adaLair.r. a
vételána éS a kifizetés módjára.

A kifüggesztés i5 napos határidejébe nen számít
bele a kifugge.zte. e. a leretel nrpjr. {menni:ber a h-taridn Jlnr\o n:iplL murkl"zuneti rrpr
munkanaponjár

Ie.

A

J5 napos határidó 1ecsiikkentéséiesemmi1yen

lehetóség nincs, azt a lejárati ideig mindenképpen
a hirdetőtáblán kelI bagyni.

A

klüggeSZtési hatáIidő 1ete1tét kövelően

a

jegyző a vételiaján1atra rávezeli a kifüggesztés és
a levéte] idejél, majd iratjegyzéket készít,s aZ
eSet]egesen beérkezett nyi]atkozltokkal együtt aZ
iratokat megküldi az eladónak'
A szerződés' az elővásárlásra jogos u1t és az e1adó
köZött. aZ elóvásárlásra jogosu]t elÍbgadó nyi]at_
kozatának az eladóva] történt köZléséve] .jöhet 1ét-

re.

A

rangsorban elórébb

í]lót eisóbbség illeti

ffiHÖrFoEl'

A huszonbérlet

esetére is szinte a fent leírnk az
irún1adók' azzal a kitéfellel, hogy itt nen adás\ételi szerződéSt ke]l kötni' hanen hasmnbórleti
szenődóst. E szerzódést ezentú] (a terület nagyságától Íüggetlenül) a ÍöJdhasználati bejelentő
]appal eg}ütt be kell adni a Körzetj Fijldhivatalhoz
(Szeged, Kálvdria sgt. 43'), ahol a töldhasználatot

fusse]

zsákok: 3]0 x'170 mm l,l'00 Ft/db+Át'a

színvá1aszték|
piros: burgonya' fűszer'papr'ika' répa

citmmsárga: sárgarépa
namncs sárga: vöaöshagyÍna
fehér: loliagyma
zöld: gyriké1 kíposzta, uborka, borsó

/

e//jjjjjjjjjjjjjjjjíhb

Ho 4 Íernel1íe töÍd?sslgéw/c e/eget
left, ígl elteri/heÍaÍt apk a n.:eÍe/t4réyl ne
v.l/o//?ó/.

a: uttibbi időben l rtlgadt1t1ráinon kialalul
Íok. A Ídl o,qaÍ.j.| odaíté!ésének
vi:,r'gí/atakor
,JöMhasznólafi bejelentéssel'' ninden'lö/dha'r:nilónak rendelle:ni kell, annak i', aki o 'rdjóÍ
/a/1idaÍi/ /14s:nd/j4'/ ÁZ errő/ iid//í/oÍ/
lap-szenlét'' pedig be te// nu
Iye/c

''Földhaszndlati

Növényvédőszer-használaÍrrí1; több termelőnél
tapaszta1om' hogy a növénylenneszlésük során
olyan I. és II. forgalni kategóriájú szerekethaszná]nak' mclyek eledetérő] számot adni nem tud_
ndk. i lene dnn"l \J'brl:i\dra. lell",r./nalardrajo

goSultSággal nem rende]keznek. Elmondásuk
szerint a beszezésról kértek uglan számlát. de
azok vizsgálatakor derül ki' ho5 a számlákon
nem a meglásárolt ttöiénpédőszer szerepe1' ha
nem ugyano1yan értékbenva1ami más megn
elezésű anyag, melyet aZ adolt támogatás eselén
élvén}esíteninem tudnak'
Eltekintve lnost a jolszabtílyi előírások Íélsorolásatol' httaLa|bolana keren al il1er ügben tnir

rler éfinleÍel (termelőt' szolgáltatót és keres

íö1dhaszná1ónak.

szankciókat'

Ilitde.'eker a:, rt n,tnrton
tn.r"al /err,ti. nL fl
kii / o /1 os en 4 Jöldh 4 s :/l d /a t i beje k r t ése l k / lop'
csolatosan uanml probléni* d te rnelő* rhldala
pú rónogttttis kére/nehél' robb lenllelőné/ /a-

li

zó .jogszabá|yokbó| eredő kellenletlenségeket.

paszta/on,
hog.v e téren t1t1élozatkaol' ydgy d ú4j1ltlí/4Íi
bele/ent4en ross:al tan nelielolve a hatzruilat

HelYesbítés: A május havi ,,st/TIoGó''_ban le_
írt permeteZőgép beállítáSi réSZben Sajtóhiba tör
tént, mely értelmetlenné tette a mondatot. A he
IyeS SZö\eg a következó: ,.A fentiek fíjggvényében
lehet neghatirozni a gép hekLáÍonkénti te1jesít
ményéta vÍznonnákhoz yonatkozktva." A hektáronkénti szó ugyanis halonkénti ként jelent

i)gCíne'

neg helyte]cnül'

ej e le n ÍeÍÍ Íeril le Íek/íe 1 ta /i 1ko :o n'
E:titon i'r Jb/húrln a tentelők .ftg1.'e/tttét' togy. a
jelenleg i'r érvén.ye'r /0220a]' EII ]ó') FVM r'

Aszályktír- bejetentés: az a 300 ha alatti gazdálkodó. aki már rendelkezik e7 évi ÍegisztÍációS
./_mrr,ll. J kar\e_elenle\el J iöldlerü'ele (/eri_l
ilJetékes fahrgazdásznál teheti meg. Nyo.ntat-

?abb /le/yen szbessógi, wgy csahÍlí használaba

b

I Íek.eÍ 4'l' |3) Úekezdé;e érx/tnében Jölda/a2tl
fuí/llogo:ix| c'al a ,,sa]ó/'' és a ,,hasz,orbérelt''
negtet e1é.iíliheiile/i, heje/en/eÍl /e/ /e/el
uÍd leheÍ lérni' Kéren a tennelőket, hop ati

ÁFA
4'500 F/db + ÁFA
12'500 FVdb + ÁFA
14.500 Ft7db + ÁFA
2'300 Fr/db

3,6 x 501m
7,35 x 50

fn

8'35 x 50 Ím

szinvá]aszték: fehér Zöld

40 nrIrr x 60

zsákok: ,100 x 600 mm 16'00 Ft/db+Áfa

Íe / /e1r/al s.ei

c tómo-

Ío/dhas:ntilatút (időben)'
rent/e;;e le u }?il/dhi'

kedőt egyaránt). hogy ajövőben kerúljékel,előz
Zék meg aZ esetlegesen ezzeljáró és ide vonatko-

lap szemlét"
''Földhasználati
állítanak ki. meiyet utólag postán kiildenek ki a

negtalálja!

zsiikok; 500 x 800 mm 20'00 Ft/db+Áfa

a

a

beje5zik és anól

1.2 x 50 fm

a

az_

ve]e ]ehet adás-réte-

dó ry'ilatLa.atot). azt az előlásárlási jogról való
lenondásnak ke]l tekinteni'
AZ adáS \ételi szerződés megkötése után' az új
tu1ajdonjog bejegyzéséreirányuló kérelenhcz
me1lékelni kell az ajánlatot' nelyre a jeg1ző ráveZette a kiÍüggesztés é5 a ]evéte] idópontJát. a7
aján]atÍa tett nyilatkozatot. valamint ajegyzó iÍatjeg1zékét. Ezek nélkül ug1anís a ftil'dhivatal az
új tulajdonjogot nem jeglzi be !

Paprikás

Rassel
Rassel

csiü

]i Szerződést kötni. Amennyiben ajogosult l5 na_
pon belüJ nem iy1]atko71k ((1Zűa ien te'Z eroBt!'

gondja, a ninőséges csomago]óanyagot nálunk

RAssEl' zsÁKoK:

8

Za] azonos tarta]ommal

LAPKETME:

Kertészeti fó|ia termékcsalád

FOLIAPLAST
onnek csl* a minőséges burgonya előállÍtás

is hitelesített' tel.jes bizonyító erejű nagán-

okir'atba kel1 foglalni. Arnennyiben az elóvásárlás1

rendjében:

esne, a határidó a következó

alatt ajegyzőnél tehetnek elfogadó ajánlatot, vagy
lemondó nyilatkozatot' A nyilatkozatot két tanú

joggal rtndelkezó e1fogadja a vételi ajánlatot,

Jöldolopi tdnogoÍdsl sGretre igér.lehti
gatds igénylése előtt

Az elővísár]ásra jogosultak a kilüggesztéS ideje

álta1

Eszgrint a kü]terü]eti termófóld' \agy tanya-, tanyás ingatlan eladísa esetén elíÍvísárltísijogt[ett meg :rr :rir'bb tel.uru t:rkrt. - r le.oru r' .o-

latQt

pedig az

'sákok
nm

+

és s7ürk€

8'00 FVdb +

ÁFA

PERFoRÁIT

12

Fídb + ÁFA

rccsoló Töittő

Hosszúsága 500 m,

Ára tekercr.-nkénr

15

I

Nag Ernő

Pecsenyecsibe értékesÍtés
tlórahalnon
iúlius *-z-ig
Átlagsúlyl
2,2 kg
nr:

2loÍtlw

Új burgonyás zsák
450 mn] x 750 nrm x 0.04

ványt is ott kérhet

000 00 F'tekercs + ÁFA

Érdeklődni: Masa lstván
Tel.| ó2 l 4r4-o43 0ó/30-2ó3-84'ó

Ez rn09t

vöröl

lesz!

nlőjegyeztetni:
0ó-30/299-40ló
Érdeklódésételóre megköstöniiik:
Hajdú

luul"

ÍInllls

Hírek és gondolatok - a Plébáníából
xlnBszrorÉs:
Forgó Márió
lf Forgó Arpád

éS Rost/rs

iizl'. Vér Józsefné 93 éles
Kiri Veronika
t 2002' nrájus 13'

Katalin fia

l991' jú1ius 25'

lbrgó Lilla

t

Forgó Arpád és Rostís Katalin kslánya

1993. január 4.

Tóth Tamás

Tóth lstván és Miklós Mónika fia
i992. szeptember 17.

Tóth PEteI
Tóth ISt\án éS Mjk]ós Mónika fia
1997. november 17.

Kovács lftisztina

KovácS Istvarn és Lakatos Pinlska kislánya
1992. december 13.

RálÍ Rób€rt
Pá1yi LászJó Gábor és Horváth Kata1in
1993. február 1'

úllomósót és yómc e ntrumút.
Európai utazásaink során minden röszkei útitárs
szíve szapoúbban dobogott, va1ahánysZor hatáIá1_
lomáshoz ér'keztünk, de amikor a francia parton
AngIiába készűltünk átkelni a Doveri-szoroson.
áÍnuLva csodáItuk meg a ca]aisi termináJt. Egész
éjszakát tóltóttünk el benne a legnagyobb kénye-

lenben.

Á

terminól mús, mínt az, eg1szeríí

fia

JEGYESEK:
Tóth Ferenc Nagyrriágocs
Tóth Ferenc Lajos és Csontos Ju]ianna Kata]in fia
eljegyezte
Gál Kinga Röszke
C.ll T j.zlci e. \ljgebluer trz'éhet lean).lt

HAI,OTTAINK:
iizv. Kiss Istvánné 88 éves
Szekeres Rozália
t 2002' május 6.

Temető
sZeletném önökkel megosztani a közelmúlt á]talam
tapasztalt jelenségét, hátha más is van, akiben ez
miatt aZ eikesercdés' és a tehetet]en düh egyÍe job'
ban fokozódik'

A

rnegemlékezés, a tisztelet' éS a Szeretet minden
emberben ke1l' hogy létezzen' jelen kell' hogy le
31<n. a tninJennapt problemak ellenére i''
Megernlékezni, a szeretteinkő1' éS barátainkÍól
szoktLrnk' mile] a tiszte]etet, és a szelrjtetet élőben
már nen tudjuk átadni nekik' A halá] ezt a ]ehetőSéget megvonta azza]' hogy ehá]asztott minket
egynáStó1' A temetőben dolgozva, az emberekkel
beszélgetve az utóbbi idóben egyre többen panaszkodnak nekenr, hogy elJopták sírjaikról a virágokat'
Idó' ndnr kinek mar az i. nag) gond. hog1 r r i.a
gokat, aZ ii]tetéshez vaió szerszámokat kihozza a
sÍhoz - panaszkodik könnyben úsZó szemeiÍ tijól
getve' Elmondása Szerint' egy napot Vo]tak csak aZ
álta]a kiü]tetett muskátlik a síron, va]akinek nagton
megtetszettek, mert már másnap kiszedte. és elvitte
azokat.

Szomszédom sírhelyérő] rendszeresen tűnik el a kiültetett virág. ahogy pótolja azokat, úgy la]aki min-

A

halírátkelőn a magasépületek alqpteriilete

ó.800 m'? tönnyÚ.icrkezere' Jetesitméniek rlap
"
lcrulcle 4',100 m . MinoezL ]000 fm külsd kerrtes
és 1800 m be]só kerítés határo]ja'
EZen a hatalmas terü]eten a non _ slop üZemelést
16 db

30

n

nagas férylető oszlopra szerelt

téni'

Jgr,r\ \egr:. rni ej\,/rkJ./i-tc n,rppalr iinlr..e-

A sYédacéI oszlopok 3 tagozatban egymáSra csúsztatva érkeztek a helyszínre..l08 dá
ipari sorompó yabáI1oul a forgalmat'
get áraszt'

hatúrútkelóhely.

Rályi Gábor
Pályi László Gábor és Horváth Katalin fia
1996' június 10'

?a8?. iúnius

/exJó'l iihettek el és 75.000 cserjll telepíte1Íek. A
Zö1d teÍület köZött 23.000 m'kólurko]atú tér van'
A ke éSzeti nunkát automata öntözőrendszer
tar'tja életben' anit 5db fúrt öntöZőkut táplál' A
A RqSZKEI TERMINÁL
lízellátást számítógép vezér1ésű.távirányítható
A nemzetkbzi autóryiltu röszkei húlátilkrlőhel\Y n1,omás1bkozó gépházból 3160 fn hosszúságú
Európa egyik legnLg'Dbb aitelesztő l.,t\puja a: úÍ' vízhálózat biztosítja Röszkéról' A csapadékvíl
lanti óceóntól a Boszporuszig'
csatornája 6.332 nr hosszú, a szennyvíZcsatonia
Aprilis 3 án ünnepélyes kertek kötött adták át a hossza l.320 m' A Terminál i1náJ1ó, saját szennyvíZtisZtító te]eppeI rende]kezik'
forgalomnak a vilóg egyik legkoru,erííbb hat/ir-

nenzetkijzi igén),eknekkell megfelelnie az utas
ellátásnak, ügyintéZésnek, még a kanionok parkolásának is. Még a munká]atok sonin 2()0]' október 21-én a röszkei cserkószcsapat fiú és teány
örse kerékpártúrára ment az épü]ó határátkelóhóZ'
Felejthetetlen kedvességgel ka]auzo]ta ezt a fiata]
tiÍsasáEot a hatalmas létesítmén!munkavezető'
Itt

je: Túri Zoltan'

Köze1két órát ajándékozott nekiink idejébő1éS eZ
alatt rengeteg adattal lepelt meg minket. Nem ti
tokzatoskodott. hanem a számok tükrében csodó"
kat tárt fel etőttünk.
DijbbeneteS számokat, mennyiségeket hal1ottunk'
Abbó1 az anyagból. amibő] a Terminá] alapterületét kialakították, 3 km hosszú autópá]ya épülhetne'
A hatanIloma.t a Ltjrn}e/ó e1e]eL'en lerepből
ke]lett emeln.' Ehhe l 65.000,í lölle.aniagoL
na.u naltak lel' Á /r'esíle kri.ilel 80'000 n '
Ene a 8 ha-ra több mint 1000 dü lombos flit és

li

t

A régi hatánil]onáson

16 db volt összesen' A Ter
nrinál 2 x 60 kamiort ki_ és beiéptetésétképes le
bonyo]Íani A buszforgalmat 2 r 2 sá1 a személy
gépkocsik íblgalmát 2 x 7 Sáv biztosítja.
A beJépó kamionokat és személygópkocsjkat a
Speciá]is íeJSZere1tSégű vízsgólómííheIyekben
szinte alkatrészekre bonfra Í,Jdiák tüZetesen át-

vizsgálni' A rendezet1en' vagy tihott áruk tároláSára a ki_ és belépő o1dalon hidegrakárak állnak
rende.kcze.re. \Jernell!ep,ioc.rl,,it 1500 rn en ta
rolhatnak.

FeÍőllenítéSre elkü1önített tedletek Szolgá]nak;
iroJákb-n. o'klatá.r terrreLbcn ,/]ili\ ]7 ddm'nls,/l
rnció' BEKES UT VEZESSEN ,4T R)SZKEN'

Kartal József
plébános

tiig kiszedi, és elviszi' Újabban a vázákbó1 is tűnnek
el csokok' ezekel sem kínéli a to1vaj' A közmon

nó vi1ágban elég nehéz fog1a1kozni egymással, és

c]ás szerint,

probléna rnég, az a 1e_
zserség' és nemtijrődijmség, ahos1eg-Yes ornberek a

aki a virágot szereti. rcssz enbcl nen
]ehet. EZ ta]ín íg} is van, csak a röszkei temető vi-

figelni egynásra'
A viráglopás után

de ptóbáljuk meg'
e1ég nagy

rág to]vaja rosszul érteJmezi eme népi mondást'
Sajnos a védekezésa virág tolvaj ellen elég nehéz'
és kényes feladat' Nem ]ehet a temetőben kéÍdóre
vonni mindenkit, ha virág van a kezében, hog1 hon-

IcmclÁi hJl JJel,'l. .rcnettt kcuel

nan hozza, hova viszi. éS aZ övé e.
Eddigi tapasztalatainr Szerint az ilyen jellegű lopá
sok a városi temetőkben voltak mindennaposak'
Röszkén idáig csak elvétve hallotnn ilyeneket' de
most úgy látszik. minket, és a tenetónket js e]érte

Sokkal eg-vsz.eríibbuék tartják kidobni a kerítésen,
ragy ami a )egrosszabb a többi sína szétdobálni.

eZ a bosszantó je]enség'

A védekezés.mint már íúam.eléggékörüJmén1es

az ilyen emberek ellen, de talán nem ]ehetetlen' A
fa]usi emberek áJtalában isnerik egrmást. egylás

c'ahdjat. ro\nn'.rgjt. Biztn.rn leltj-.Ii.

h

a rrregemlékezés virága.

Tudom.

a

Sojno.

na_

szemetet vag}"

vag tapasztalLrnk. nyugodtan szól
hatunk, és neg is muÍathatjuk' ho1 van a szeméttá
r'oló konténer' Ha egy kicsit is Van szégyenérzete a
szemelelónek, ezek után, legkdzelebb biztos nem
fog ilyen dolgokra reternedni.
Ha ilyet látunk,

Nagyon kicsi összefogással és odaligye1ésse1 nag
meg Jehet elrlzni. rl4 éppen n eg ''
]ehet azokat o]dani. A temető rendje és tjsztasága
egyben a településünk ninőSítője iS' ne ha hagyjuk
érrényesülni azokat az embereket' akik rossz szán
deklal ráltozlrtnt e. ron'anl \/eretnenek Íajlr'
Bízva megértésükben, elóre is köSzönök minden

rz i.. proh1enL'llt i.

merós sírjánál olyan szorgoskodik, aki nem illik
oda. \'együk a bátorságot' és a fiimdtságot, hogy
szóba elegyedünk te1e. biztosan kiderül a beszé1
getéSből, hog} egyenes e aZ úl' ame1yen jáI.
Ha köZömbösen továbbmegyünk' és nen loglalko_
zunk ezekke1 a do1goklal' előbb-ulóbb szembeSü1_
nj fogunk vc]ük' ha a mi szeretteink síjáró1 log
eltűnni

t.

akik lusták aZ e]hervadt viúgot,
a kikapált sazt e]vinni a konténerbe'

g1'on sokan vannak'

mai roha-

jobbíó szándékot.

Horváth Béla

AI.DOZATUAllAIAI
\t

BW

edvelők

N

1)

r0v0l0
EIőző számunk helyes
megíejtése:
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Közérdekíi teleÍonszómok
Rendőrség:

Tűzoltók:

107

105

Mentők:104

Röszkei Rendőrörs

Védőnői szolgálat: 573-822

Démász mórahalmi üg1'félszolgáJat:

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

06-80/822-999 (ingyeneg, 06-40/828-282
TérségiVízmű: 573-970
(hétköznap 7 9 óníig)

573-820: 573-821
z

273-234

Polgárőrség : 06-20 l 9 - I11 -332;
213-389

Önkéntes tűzoltók:
Varga László parancsnok:

Központi owosi igyelet: 414-3'74
(Szeged, Kossuth L. sgt. l5-17.)

Szennyvíz hlbabej elentés :

Álatorvosi ü5relet:
Dr. Perényi János: 06-30/9-982-684

06-20t9-238-191

Intézmények:

fupdi László: 06-7012-145-943

Polgármesteri hivatal: 573-031
Napköziotthonos ovoda: 573_790
Altalános Iskola: 573_750
Sportcsamok: 273-250
Míívelődésiház: 573-180' 513-18I
Köny"ltár: 5'73 -'I80, 513-181
Postahivatal: 573-950 (Fax: 273-309)
Teleház: 573-870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hivatal: 273-260

Határforgalmi kirendeltség: 273-410
Határőrizeti Kirendeltség:'125-982
(Szeged, Moszkvai

orvosi rendelők:

kt.

12 14.)

Dr. Tari Zoltán háziorvos:
21 3 - 5 10. 0 6 -1 0 I 313 -9 91 4
Dr' Sövényházi l lona 91ermekonos:
573-810; 06-30/463-7250
Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:
213-323
Dr. Szita Vilma fogorvos: 273-344

Szolgáltatások:
X.líbelTV hrbaheielenrés:
Márkr Jenő: 0ó ]0/9-858-lll
Ördög Tibor : 06-20l 3 -3z1

Vízmű ü5relet: 06-20/485-5899
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Gyöngyi Arpád: 06-2019 -l1 3'37 5
Szennyvíz gépház : 57 3 -91 I
Tanács Ro]and: 06-2019 -l1 5 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80i820-l4l
Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos infbmáció: 489-789/204 (Szegedi
Kömyezetgazdálkodásí Kht.)

Tanyagondnokok, tanyafelelősök
Hornyík János tanyagondnok: 06-

:

301916-6656
Kor ácrne Krcz Erika tanyagondnok:

06-20i360-s418

Ma$/ari Bé]a tanyafelelős: 06-20/9786502
Szé1l György tanyafelelős: 06-20/3323301

6

Németh Ferdinándné 06-201336-1 653
Laki Judit tanyafelelős: 06_70/313-9906

