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A föld

.

termékenységének istennője

r'l,nal Vaiu \olr.

ab a

ii

,*a

mitologia .zerint

Faunus ieánya, Vulcanus felesége volt, és rokon,.asban állt a l'öl.j i.tend\57onya\dI'

l

mriju. honapor rd:a ne\e/lek el. é. nekr

A keresztény egyház májust vagy
..pün'Lö.d hdvat" a Boldogságos Szűz Mária
szentelték'

A római katolikus
templomokban ekkor Szűzanya virrigotrikai
feldíSzített oltifua előtt,,májusi ájtatosságot''
tiszte]etének szenteli.

t@,

tartanak.

Anyák napja
Ez az ünnep már az ókori Görögolszágban
megtaláIható.

is

A történelem soún mindig vo]t

egy o1yan nap, vagy ünnep, amikor az édes-

A philadelphiai Anna

anyákat is köszöntöÍték'

Jarvis nevéhez fűzódik az anyát napjálak hivatalos ünneppé tétele. l9l4-ben lett aZ Egyesült Álamokban nemzeti ünnep'

Mag1arnrsrilgon

lr

el.ó arr)til' napi l'örzön_
éwelkésólb

tést l925-ben szel"r'ezték. Háron

eg} mini5/teri rende]et

a

hilaLalos i.kolaj Ün.

nepélyek közé sorolta ezt a napot' Hazánkban

május első vasr1mapján köszöntjük

L

az édes_

anylíkat'

Rószke Község Képviselótestületének Lapja

XI. ódolyam 5. sz.

Minden népnélmegtalálható valamilyen formában a tavasz megünnepJése, elővanízslása'

Ennek legjellegzetesebb formája a pünkósdi

Böltsődei beirotkozÓs
Kedves Szülők

!

Szakólv Dezső

.ú leylolof-ololl

Á bölcsődei beiratkozás:

Nem az a leghatalmasabb,

Helye: Anya germeloédelni tanácsadó
(Röszke, fundelő u. 5')

aki orszóg-vilóg ura.

A beíralás alsó Imrhatára:

Nem az a leghatalnasabb,

heiö]fött

20' hét-

A beíratkozáshoz sziiliséges

aki szelek, ten7erek ÍölöÍt

dokumentumok:
gyemek születési anyakön}'vi kiYonata, szemévi lapja, TAJ káÍryája' grermek egészségügyi könyve és orvosi igazolás'

a

hory

a

g/ermek közösségbe vihető

a tiSztasági csomagot

GZül$ég sze.inti mennyiségű
nadrágpelenka, 2-3 db'

Képvise1őtesttilet állapítja meg')

Csiszárné Kón1a Ttinde

DunántúIi legények

A versenimek az volt

ninden

a föltétele' hogy

kiil egymás után háromszor futott

éS kifeszí-

tette kötélakadályokon uglatott át.

A

győZtes

kiúly' akinek tilosba tévedt 10-

lett a pünkösdi

vát vagy jóSZágát büntgtés nem érhette, enge-

delme nelklil táncot nem rendezhettek. min
den lakodalomra mu1atságm hivatalos volt'

A

dicsóség egy álló esztendeig taltott'

Nem az a leghatalmasabb,

választották a pünkösdi kilrályt, ak álarcot, fején papírkoronát, oldalán kardot' kezében fo-

akinek a legtöbb ()ldöklő

kost. mellén mindenféle érdemrendeket szo-

van,

az sem, űkinek a legnag,obb
a kincse, gazdagsága,
hanem

az,

a leghatalmasabb,

textilpelenka, papínsebkendő...)

l-2 váltóruhát, g/ermekág].neműt
étlczési téítésidíjat (melyrrek összegét a

a

lóve$enyben veté1kedtek'

Ugocsa megÉlerr aZ obsitos katonák közü]

uralledik.

fegyere
Us/anúgy' mi.lt aZ óvodásoknál a bölcsődébe
járók.zámára is a szülonek kelI biztosítani:

A pünkösdi knályságért

legény a nlajdon iován nyereg és kengyel nél-

2002. május 14-én (kedden) 8-11 ónáig és

2002. május 15_én Gzerdán) 12'15 óráig Jesz.

király és piinkösdi királyné választása.

aki embert szül avilágra.

kott viselni. és Szedett-vedett tarka rubába ö]'

tijzködött'

A

pünkösdi kirí1y ulalkodáSa itt

csak egy napig lartott.

Egy kis érdekexég a történe]embő]:
egyezés

utn Fercnc

A

kj-

JóZsefet pijnkijsdvasáÍ-

kiállyá koronázni, valakinek
uonban esftbe jutou a pün}'ö'di kiral1ság
egynapos dicsősége. A kedvezőtlen előjel el
napján akarták

kerülése végett előrehozták pünkösd szombatj:íta.

(Íolytatás a következő

o1dalon)

l

,

A pünki1sdiilés a májusi grófnő ünneplésére
emlékeztet' ameJy Bologna városában már a
XIII' században vir,lgzott' A szokis vándordiákok révénteÍjedhetett eJ az AJpokon túli orszá-

gokba' így hazánkban is'

Május 2.: Zsigmond burgund királ}! akjt

e]]en-

ségei Í'eleségéielós 5rermekeivel es/ült kútba
foitanak 52,1_ben' A kijzépkor végénfőleg ma
lar.ibrn .zerredük ./,'klJk .egll.ePül hi\ ni'

Nlájus 3': Szentkereszt iólta]álása
Nagy Konstantin császár édesanyja' a később
szentté alatolt llona buzgólkodására 320 szeptember l4_én ásták ki a KílváLia földjéból'
Mindhárom keleszt e]őkerült, külön a titulus'
vag}is aZ INRI tábla, ame]}et Pilátus aZ UI ke
reSZtjére tűzetett.

Május 4.: FIórián
'l"agykanizsa vidékénFurgyán. szent Furgyán
űmai katonatiSZt volt Noricum iölr1jén, a mostani Felső_AusZtriában' véfianúhalált halt:
nagy ma1omkőre1 a nyakában vetették az Enns
folyóba' A tűzoltók !édőszcntjükként lisztelik'

Nlájus 8.; Mihály megje1enése
A 1egenda szerint I. Gelázius (496) pápa idejében Nápoly közelében pásztorok vettok ü]dözó'be egy negladult bikit' Egy hegyi barlang
nyíliísában tultilták rneg' Amikor rálőttek' a nyíl
viSszaÍepült' A küliilös dolgot jelentették a
püSpöknek. aki háromnapos böjtöt Iendell e1'
Harnradnap a püSpök álmában megjelent Mihá1y ar'kangyal' és tudtára adta, hogy a ballang
aZ ő szent helye' Erre temp]ommá a]akították át.
és Monte Gargano nélen jeles búcsújáróhely
lett belőle'

FaS/osszenteki

Pongrác ókelesztény lértaní1Szervác püspök,
Bonifác szintén mírtírvolt' EvSZáZados tapasztalat szcrint ebben az időszakban a melegedó
idójárás hirtelen hűvöSre fordul. sót sokszor Íil$ot iS hoz' amely a SaI.jadó riigyeket, vetéseket
tönkrgteheti'
'l2.:
Pongrác
Nlájus
Ruszt középkori Egyed-tempJomának társpatrónusa.

Ntájus 13.: Szervác
l rqnal rdeki Vra.trichl pil.1lole \oll' ]84 nürkijsd hétfő.jénhalt meg' amely akkor május 13ára esett' A legenda szerint a Szabadban lévó
SíÍiát Soha nem ]epte be a hó. brí kddlötte na
gasa0 íl]ott a hóesés. Később templonot enel
tek löléje és búcsújriró hellyé vÍLlt' sírjáná].

elekl)óinél Sok beteg. öIdöngöS megg'vógyu]t'
Nlájus 14.: Boriiíác
.z.lzldbar epÜlt franct.Lánl'
Hotrorrl
templom1rnak Bonifác volt a patrónusa.

\\'

FALUGAZDASZ
TAJEKOZTATOJA

Ieles napok

Piinkösdi királyné :

Nlájus 1.l Munkavállalók' szoJidaritás napja
nunkások nemzetközi ünnepe'
Május első vasárnapja: Arryák nap1a
Ar lnerikai eredelü hdgyomrn) l Magaronza.
1890 óta a

gon a Maslar Itjúsági vöIöSkereszt
honoSította meg'
Május 2.: Esélyegyenlóség napja
Május 3.: Sajtószabadság napja
Május 4.: Magyar Tűzoltók napja
1991 óta ezen a napon emlékeznek meg a tűzo1tók védőszentjéről' Szent Flóriánról'
Május 5.: Európa Nap
Május 8.: Nemzetközi VöröskercSzt napja
1828 nájus 8-án Szü]etett Henrj Dunant svájci
író, aki 1859 ben szemtanúja volt a so]ferinói
ütköZet Sebesültjei tragikus pusztuiásának'
Ennek köletkeztében mega]apít(Íta a Nemzel
köZi Vöft skeíeSZt segélys7enezetét'
Magyarország 188l'ben csatlakozott a vÓröskercsztes mozgalomhoz.
Május 8.: Alya né1kiil nevelkedő
gyermekek napja
Május 10.: Madarak és fák nap.ja

Nlájus l0.: Mentők nap.ja

Máius 12.: ApoIónók világnapja
Nlájus 13.: Az egészség és a biztonság
nemzetköZi napja a bányaiparban
Május 15.: Allat és Nölényszeretet napja
Május 15.: Család NemzeÍköZi nap.ja
Május 1G17.; Telefonos ]e]kielsősegé]y
SZo1gálat napja
Május 17.: Távközlési világnap
Má,jus 18.: Múzeuni világnap'
l878-ban ÍaÍtották előSzör'
NIájüs 18.: Intemel lilágnap
Május 19.: Madatak és Fák napja.1902 óta ren
dezik Magyarországon Herman Ottó kezdeményezésére.
Nlájus 21.: Magyar Honvédelem napja.
Cörgey futúr csapatai 19,19 nájus 21 én vissza'

tbgtalták Budát'
Ennek emlékére 1992tő1 ünnep e nap'
Május 31.: Nemdohányzó világnap
N{ájus uto|só keddje: NemzetköZi tejnap
Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap'
1950 óta ünneplik a Nemzetkijzj Demokratikus
Nószöyetség 1949 ben elfogadott hatáÍozata
alapján.
Nlájus utolsó msárnapja: Hősök napja
Eredele aZ 1917' évi vII' töIvényre vezethetó
vissza' Ebben mondták ki előszö1 hogy ,,nem'
Zetünk hósi halottainak kegyelemtel.jes tisztele
tét nregÍéle1ő módon kifejezésre kelljuttatni és
az útókor számára meg kell örökíteni':
Az l92'1' évi XlV' tv. újból szabályozza a hósök
em]ékünnepének megrendeZéSét.
]942-ben a hazáért életüket áldozó hősök meg
ünneplését kiterjesztették aZ 1938 után eleset

Á permetezés legfőbb szabályai

l

Csak e]őZetesen bemért, kiplobált és csöpögésnientes
géppel szabad dolgozni.
A bemérésta technológiában Jeírt vízmennyiségeke
mindig el kell végezni.

Ehhez.rül.rtse. lehel lutókálltt c.erelni. rag1

au üze

mi nyomáSt' esetleg a haladási sebességet megvá]toztatni.

A fentiek íüggvényébenlehet meghatározni

a gép ha-

vonkénti te]jesítményéta VíZnoimákhoZ \'onatkoZtat\"'

A permetezés Során
los

I

A pemetezéS

a bemért

palaméterektől eltémi ti

Során ügye]ni kel] a permetezókerct

he1yes visszacsatlakozásaira

is (átfedésmentesség)'

pemetezni TILOS
fl'n. J./oln}/edo' lerületrc. kuIturárl atpermelezni.

Sze1es időben

I

-

még akkor Sem, ha ott azonos kultúra van'

A permetezéS elótt időben értesítenikell
kultúra használóját is!

a

szomszédos

Növényvédőszeres munka előtt és után l0 óra idótartan a]att' va]aminl munka köZben sZeSZeS italt fo
gyasztani

tilosl

Dohányzás rniatt. _ előZeteS tiSztálkodáS után, inkább
munka57ünetet ke]] tartani. fisle]embe vé\,e a lömény

Szercke elóíIt tűZveSzélyességi tbkozatokat'
a területre jól észlelhető mó"
don figielmeztető táblákat kell ki
helvezni:

Á kezelést követően, YIGY AZZI,

NÖvÉNwÉDósZERRrLKEZELVE!
SZER NEYEI,

KEZEt'Ésl DCiPo\'1 J{:.
MUNKAVEDELMI vÁR{KoZdSI IDo:
......N4R

Ér,nlunzÉsncÉszsÉGÜGYI
vÁRÁKoásI
IDó:.'.....NÁP

(ez utóbbi a takarmányozásra, legeltetésre is vo-

natkozik !)

A várakozási idők letelte

után a figyelmeztgtő táblákat

össze kel1 szedni.

A permgtgzés befejezé:se után' risós'
Hypos, najd ultráS vízze] mossuk át a pemelezőgép
összes funkcionális részeit'
A nlosó1evet (veszélyes hulladékl) a kezelt tediletlo ki
lehet permetezni, - más módon azt Saját hatáSköIben
megsemmisíteni nem Jehet. - csak a veszélyes hulladékok előíriisai a mérvadóak'

tekÍe iS'

orbán
A középkori hagyomíny szerint pápaként ő rendeltc cl, hogy a miseáldozat kelyhét é5 tányélkíját aranybít] vagy czüstből készítsék'Ezért ke
hellyel. később szó]ófürtte] a kezében szokták
ábrázolni' Részben ezért választották a szólő
műresek' kádárok' kocsmárosok patrónusukN{á'|us 25.:

rrak' or'bán tinnepét a n],ár kezdő napjakénl tar
t01ták sZámon.

2

A rendszenáltás után

a történelmi igazságtcvés
része, hogy a budapssti Ludovika épü]ete e]ótt
újbóJ felál]ítonák a hősök emlékművét. éS ismét
fejet hljtanak a világháborúk hősi halotlainak.
katona- éS po]gíri áld(lzatainak emléke előtt'

Abrahám Gyöngd
kónyvtáIos

A termeió naprakész PERMETEZESI NAPLoT kóte'
les vezetni,

-

azt a hatósági el1enőrzések során' iáruér

tékesítéssorán. kérésreköteles bgmutatni'

l'

fotgalmi kategóriájú peszticid használata esetén

növényvédő szakmémök közrcnííködésére
van szükség'

Az ilyen kategóriájú szerek kijuttatásához pedig mjnimum növényr'édő betanított munkáSképesítésű dolgozó tbglalkoztatása aZ e1őíáS'

20a2. nóius

Röszke Község Egészségvédő
EgyesÜIetének BeszónoIóio
A 2001. évi közhasznúsági tevékenységrí1lRÓszke Ki)zség EgészsógrédííEgyesülctc a Csongrád megyei Bíróság PK.60. l55/ l99E/] s7. hatíio7ltl alapj1ln
l998 június 02{ól kez(lte meg nűködését'
Eg}esületünk kijzhasznú tcvékcnysége aZ egészséges é1etmódr'a nevelés, a ter'
méSzet\édelem és az éleminőség javítására iriinyul' Ennek keretében 2001_
ben is folytattuk a Soros Alapío''.íny pályá7ati ie1hí,ísírlil998-bln elindu1t te'
lepülési egéSZSégtenn'regvalósítáSát.
Tankorryhánk egy éles nűködése utín sor került az óná]ló vizesblokk kialakításrÍa. me]yel n]árcius l_1 én avatlunk feI'
AZ Eletrnód klub itt tartja rendszeres havi öSSZejö\,eteleit' Az iskolábln l tan
Iend keretében tartják a tankonyhai log1alkozásokat toiábbra is minden tanuló
számára e]érhetó mór]tln' Másik

lií terékonysógünk ebben az évben az i|úság-

gal kapcsolatos volt.
Fbntosnak tartjuk hogy

a telepiilésen működó közösségek legyenek és tQlódbelüIj kapcsolatok- Ennek érdekébeniijúsági t/Lbonlkat
SzerveZtünk éS bon},olítottunk le' Eg}ik tíbolban aZ ujjászeNeződ(jtt cselkész-

jenek a köZösSégen

csapal tagjai vettek ÍésZt'

MUKODO
Ugy tűn]k. most már vissza\'onhltat]anu] bekijszijnt a tavasz] N4ás órckbon
il1enkor rlár sok-sok virág pompáZott a mű\clórjési ház ablakaiban és par'kjában. most a teljes t'e]Í'ordulís és par'képítós kcscrles rlindcnnapjait óljükI
AZ \,ígasztal csak' hogy a remélhetó régeredmény mindannyiunk Öiömére
szolgál majd' A tenek szerint május r'égérelezajlanak a rnunk/rlatok. A házon be1ül azén áprilisban is voltak prcgtanok.
Nyugdíjas.rink nagyon 'jó hangu]atú bálal len
deztek 'U-:rn. lo.\ lelef,le\ n)uaJtJJ'.tl r.

vendégül 1átták' A műsort a típéihllJományőÍZók adták, gondoskodva jókedvról és táncról isIUganezen a napon a Co.etti k]ub tlg'
jainak bizloSítoltunk he1yet i|úsági program
jukhoz' Az egészséghétkapcsán a nűrelódési
házban c]őadások' lernékbemulatók és éte]
kó5tolók sZínesítettéka programot'
A véradóknak s7eÍvezett ünnepségl:ink(jn a
köSZönő SZó n]ellett flnom pijrkölttel \€ndége1tük neg a meghí'onakat.
Ell(ol kerü]t sol a \éüdók kjtüntetéseinek át

Másik táborunk aZ idíjscbb koroszlá])nak adotl lehelőSéget a Társ suli kapc
solattéjlesztó tIíning prograni megvalósítására' Nlindkét progranunk nagy si
kelt alakÍt a f'iatabk kijrében' Nolenrbeúen neglendeztük miír hag1'oná
nyosnak nlondható Katalin ntp i jótókonysági bálunkat, ezúl(al a TsZ konyhán'
Pénzüg,vi beszámoki:
Reyélelet:
Nyitó l 7 654 Ft, Pál1tizatokon n}€rt tímogatiíS| 920 000 Ft.
Tagdrj: 7 000 !'t, Kanal: l 165 Ft' Egyéb be\étel: 46 500 Ft,
osszesen: 982 3]9 Ft. Pénzkészlet:
Bankszímlín: 319 4]3 Ft. Penztírban: 6 606 Ft.
Kiaddso/c:
NÍegbízási díj:70 000 Ft' ECHo: 7 700 Ft, Bankköltség: i4 ó00 Ft,
N}'omlaNány: 4 8.10 Ft' Anyag j91]egű kijltség| l22 709 Ft,
Egyéb költség; 439 016 Ft. Köny\,eló drja: 20 000 Ft.
Osszesen: 626 300 Ft
2002' évi ter'veink közótt az eddigi működő ptogranok íenntartása és az e1ső
községi egészséghétrnegrendezése szerepel.
Rilszke. 2002' április l1'
Záradék: Riiszke Ktlzsóg Egészsógvúló Ee}csülotónck 2002' április 11-ón
megtarkÍt kóZg}ú]ésc a bcszánolót ellogadta'
Dr. Sövértyházi llona elnök

Dócra' aho] az évzáró mÍísorban szerepelnek gyerekeink. 25 én Algőre uta
zunk a Röszkei Dírák csapatáral. akik a homokháti te1epüléSek köZül
Rdszkét képviselik majd a Szomszédoló Gálaműsoron' A G}eleknap köZe_
lcdtólc] a G}cmckjó]óti szolgií]at nunkatársaival közöscn rcndezünk gyereknapj .játS Zóhálal nájus 29_én dé]ulán kél óráló] a nag}tercnben' Környe_
zct\'ódelni konlerenciára várjuk az ország szakembcrcit nrájus 30-án. meli'nek rendezője a Ri)szkei Beretzk Péter Telmérzetvéde]mi K]ub E!}esület.
Sára Endréné nem csak a ielnótteket hívta meg ene a rendenényre. hanenr
a gyetekek aktív részrételéreis szímít'
3l én a pedagógusokat köszönljük nűsorra]'
ünncpséggcl' szeretném. ha ezen a napon ók
is eg1 kicsit könnyedébben, Í'elszabadultab
ban ünnepelhetnének az egész éves munka

hljríjában'
Végü1, beharangozókénl sZeretném elmonda_

ni. hop.

Ség elótt iS bemutasSák tudásukat.

E[e ]/

.rlkalLrrnn

i.

bu.,zt1 log-nk

N{ájusi rendenény és vásárnap]t'ít
5. Anyík napi negenlékezés
a C'ongrad lnePVCi nepmű\e'ő\ \,/J\ln_
találkozója
l0' Röszkei léptáncos g'lerekek éVZáró
nÍísora l9 óra

t:rnon,itn'^t l.

n.rp .z.rlertelttr 1sl q. l.'l\s'.'le..gl 1q.71tette fel a glerekeket a lrrsenyre. amelynek

negérdemelt juta1ma nost sen nraradt el!
L ci(ke rr rn.akor mcg zr lrna( a ha.lonri
rr,'. Arr:ik .r:'Ii ür] .|'L:2jn\ .l;\(:./,'il(l(
Az idén is kedres műsorral, virággal és nlgy
\zeretellel rJ-_ul az cJe.:rn1.r\-t. n. !\rrr,. n--

l7' Nyugd1as bál
22. Katonai ruháZati váSáI
29. Gy'etmeklapi játszóház

ba. Má1us elején látjuk vendégül n Cson3lI]ld

3l' Pedagógusnapi köszöntó

Mene' ),ÍeplnurtlóL [1e'tr
eg szakmai lórum keretében'

13.
15.

l'i,-

.lúniusi előzetes

koztak bennünkelkét számítógéppel' 17 én a néptáncos gyerekekke] utazunk

2aű2. naius

konfercncia

:

3' Néptáno óvzáró rnűsor a Szegedi

A

S.-úryxulott u
Lropo-. i.. Btire.zel ./urJL"/lJl,' ni\,rJ r
vírjuk a gyetekeket mítjus l5-én tiz órdra a műlelódési ház nagvtermébe'
Ebben a hónapban az Unilerer Kft. rendez több 11kllommaI tÍéninget éS ok
taláSl dolgozóinak a háZban.
A velük kialakult jó partnerkapcSoiat el€dnén1'eként az idén is negajándé

Iiuháziri lásár
Bűiészműsor 91erekeknek l0 óra

30. Körn1tzetvéde1ili

etenek t.rgi.rit

sleged Táncegyültes A1apítvány röszkei
gyerek népt/tncosainak évzáró rrtűsora ]0-ón
lesz. mel\en közreműk(jdik a szegedi KardoS

utir

Színhízban
16' Szt. Antal napi búcsit
Rils.-.kei

Lllt:kar

\árunk

a Műr'elődési Házba minden olyan ryereket, aki citer'ázni

szeretneI A ki'z€ljövólen

Érdeklőrlni: 573-780

i.

Borbásné lllárki
N!árki Nlárta

hanna. Varga Nóra és Dobó Franciska vették
át a ZSűIitől megérdemelt pIaketteket és dic-

k-t a tar"., cl.ó lttrepr-t:l 1u\el,;de''

l,7-

kéIeln azokat a Szülőkel. akik eLkísérnek ben_
nülket.jelezzék ezt a ntűr.clődési házban.

: (

t

ll-.l

Szegcdr \.rg1.21

e4 .\.1\'fli.r. \:re\ doloc er. \irren me!
rer 'nlt lcidjl\ 'rrr' \o$ il)e1 nas kö,iön

JoJ.J J i.. April,: 2 .<n a I-r,u'i \4ure'zcti
Iskolák FcsztiváLján vcllünk ÉsZl. aho] a
Rö\/hei l\i.es\ ülle. e..roli'tr'nk r. .uep
A ( s018( Ie i I e\:
iilcdvű s:e rcp ltíi buhól jobbnt )
eredmén}eket éltek e]' AZ cgész napos tcn' PotsLai7solt' hl:tkai Rokuttl'
^ól
Kouis Kris:.tiut Borbtís Johunwt'
dezvény végénKovács Krisztina, Borbás JoPapp Inura t|l:lkis:ít1i talt ) Dúó |ittluilfu' Vuuu Nón
'eró oklere'e\et' Plpp I

.LnJ. J-r r

ban lépnck lcl népláncot tanuló gerekeink

eg/ s€rmekcsopolt

lag

beindítását ten€zzük!

a 573-781-es telefonszámon lehet.

SZUTOI ERTEKEZLET
sZülói értekez]et más Szemmel (Mondvacsinált ügy e a probléma?)
a suttogó rninden olvasójátl
TiSZteIette] és szeÍetetÍe1 köSzöntöm
Az újság ápriJisi számában ohashattunk egy írást, rnely sziilói értekez1et
címme1jelent meg'
Ebben a cikkben Horváth Béla a máIcitls ]4-én megtartott öSSZevont Szülói
értekez]etről szímolt be' amely a pedagógusok. az önkormányzat, a szülók
zajlott'
éS két me8hí\'otl, a ténával fogIalkozó szakembel Íészvételével
AZ ítist olvasla annak, aki nem vo]tje]en gzen a rendezvényen' és nem isme
ri a szóban Írlrgílprob1éma hátterét. megegyezhet a véleményea cikl ítójá
éval, aki szerint az értekezlet valamiJyen e$-két ember által kreált ,'MoND-

VACSINALI UCY'' miattjött léhe'

V]ocskó Mihá]y igazgató úr megnyitójából már a program e1ején megtudhatlu\' mien hi\allatolt ö'\/e e \/eIe\ \örű ionlln'
Az igazgató úr'elmondta a prcbléma okát' n]ely 5zeÍint nag/ nértékben Íomlott a röszkei diákok tanu]mányi át]aga' anely fő]es az isko1a felső tagozatában jelentkezett, nag} számú buMs lormájában' EZér1 úg/ dönlött a tantes
lület, h08} szaktanfui tanulószoba ]étrehozásávala köte]ező taníási idő után'
a gyengébb fe]ső tagozatos tanulók, szaktanáIi felügyelettel készítsékel a
háZi feladatot éS tanu]ják meg aZ otthonra feladott leckét.
Árn ez az isko]a /rltal vál]alt plusz feladat pénzbe kerül' ezért kérte az igaz
gató út az önkormínyzakÍ, hogy emelje neg aZ iskola költségvetéSét a tanulószobát tartó pedagógusok bérével'és annak járu]ékos költségeivel' ami 2'3

diákok tú] vannak telhelve, az e]óírt és számonkérhető ismeretanyag indoko
latlanu] na$l' Ezért a pedagógusok és a d1ákok kapcsolata a]kalmankénl e]szemé)ytelenedik, a szülők nyúgnek érzik a gyerekeikkel va]ó i'og]alkozást'
A szülő éS a gyermek kapcsolatínak rnilyensége nem aZ e1löltött idő mennyiségétől' hanem a minőségétől függ' sZeIinte a gyemekek szeretethiánya a
Jegnagyobb prob1éma.
Ha a szü]ők éS a pedagógusok

e$aránl szeletetteljes, értő odafigyeléSsel
fordulnak a g1elekek felé, akkor aZ e]ért eredmény n agyságrendekkel .jalul
ni fbg.
Ezután az igazgató ű megköszönte aZ előadáSokat' éS megkérdezte ajelen
lévő szülőket, hogy van-e bámilyen kérdésük'rrrondanivalójuk, vélenényük
az elóadásokkal, ra5 az iskolát érintő bármely dologgal kapcsolatban'
A szülők köZüI nem je]entkezett senki, így betEeződötl aZ összevont szü]ói
értekezlet' Vélenén}'em szerint ebben aZ esetben .L szülól hallgatásának
több mondaniva]ója

Most e]ősZöI adódott Íá a]ka1om' hogy az iskola, az azt működtető és fenntartó önkolmáryzat

AZ intézmén},\€Zetó megkijszijnte a falu önkorm1ln)zatának, hogy megértette a problémát, és teljesítette aZ isko]a kérését.
Tehát neg van a probléma gyókere' melyet Hol''áth Bé)a képvisclő társam
aki nint tudjuk 8 éve a Műve1ődési. Kö7oktatási és spolt BiZottsá8 e]nöke
e]Íé]ejtett leírni. fudig mindketten tudiuk' é5 aZ önkomán}Zat is tisztában
van vele. hogy ezt a pénzt a fa]u fejlesztéSére szánt pénzeszköZijkből kel]ett
a képviseló testtiletnek átcsopoltosítanil, amire az eimúlt 12 évben nenr
igen volt példa'
Az a véJeményem' hogr ha egy i]yen.,eset'' megtÖrténik, aKor aZ ezt
e1őidézó problémáról beszélnünk ke]]. loglalkoznunk kell ve1e' nem mondhatjuk. hog,v nem történt semÍni.

éS a

szülók közös

fórumon lehettek részt'

sok szii]ő nem iS tudta' mint kezdjen az ott elhangzottakkal, hiszen a két

előadó lé1enényeesetenként Szemben ál]t egymássa] a szóban forgó problé
mák tekintetében'

A

SZü1ők köZött

tartott.

mil]ió Ft.

iS vo]t/lehetetl.

e]őfordu1t olyan. aki félt \éleménÉte1mondanj, mert attól
éS voltak akik azéÍt

hogl késóbb ennek gyermeke látja majd káút,

.,ha1lgattak'' mert részt sem vettek ezen a rendez\'enyen'
Visszatekinw_e Vlocskó Mihá]y 6 éves igazgatói munkájára, az isko]a tijret
len fej]ődéSt mutat' Iskolánk aZ elmúlt években szen'es réSZévévált kajzsé-

günk kultuláliS életének'

Ezt bizonyítják a Szornszédolókon, a községi rendezvényeken ]átott színvo
nalas irodalni-' zenei és táncos műsorok' me1yek az isko1a lelkes pedagógusainak munkáját dicsérik'
Az elmúlt 3 év légzős diákjairrak 2/3'ad része 91nnáziumban és sztüközép'
iskolában tanult tovább' a többiek pedig szakmunkásképzó intézetben'

ványosztás után e1lentétet hozott ]étre a szülók és a pedagógusok egy része
köZött. mely esetenként ellenségeskedéssélajult.
Bizonyos pedagógusoknak az volt a véleménye. hogy kizrárólag a szülók és a
diákok érdektelenségénekeg1enes kóvetkezmén1e a russz eredmény. bizo_
nyos szülók pedig úgy gondo]ták' hogy nencSak ók és a glerekeik' hanem a

Nem volt o\an év, hogy néhány diák nem tett \'olna sikeres a1apfokú nyelv'
vizsgát. Az elmúlt néhány évben az itt végzett diákok köZü] ma tijbb mint
]0 an lelsóokrara.i inleznten1 h.'l'ertni'
EZek a tények azt mutatják' hogy a Röszkei A]talános lskolában Színvonalas
pedagógiai nunka ÍbJyik'
Mégis íel kell tennünk a kéIdéstImi aZ oka annak' hogy a felső tagozatos diákok köZül nagyon sokan negbuktak?
Szerintem ennek több oka van: Evek óta rom]ik tanulóink tanuláS iránti

pedagógusok egy része is felelós a tanulók

érdek]ődése'

A

tanulók lelomlott tanulmányi eredménye februárban, a félévi bizonyír

nas

arányú bukisáér't'

Abban viszont mjndenki egyetéltett. hogy a szaktanári tanulószoba növe1ni
fogja a tanulás ercdményességét'
Az események ttikrében nyilvánvaló, hogy mi tette indoko1ttá a kajzös szülői
értekez]et össZehí\ását.
A program gerincét kettó, a tórnához kapcso]ódó szakrnai előadás képezte'
melyeket Szegfű hnle Íantigyigazgatási szakértó és Kiss Ferenc pszichológus

tol

ácsoLáSában ha]1gathattunk.

Szeglí ImLe hosszúra nyú]t e]óadáSának végénaz o$Zágos statiSztikák alapján le\anta következtetéseit a magyar oktatís he]yzetéIől' me]y Szerint: A lanulók egyre kevesebbet ibgla]koznak a tanuláSSa]'

A

szüJók munká.jukból adódó életfomájuk kóvetkeztében óvek óta ugyan'
annyit (kereset) foglalkoznak gyermekeik iskolai feladataival.
Az idei tanévben aZ iskola felsó tagozatában a meghatáÍozó szaktantáryya
kat okató pedagógusok személye megvá1tozotl. éS osztá]}'fónök változás iS

lör'é1l'
Tudjuk' hog rnirde" perjagogu. brzor'1o' jogv"b"11i kereleh l'ö/ö|L ..Jil

módszelei SZeIint taníthat. a kamaszodó gyerekek viszont nehezen viseljk az
óket érő változáSokat' eSetenként nég dacolnak is vele'
A probléma közös, közösen is keJl megoldanunk!

A megoldás csak úgy lehetséges,
a

A szülók egyre kei,esebb idót fordítanak g)'ermekeikre' A tanulók SZámához
viszonyítva kétszel annyi a pedagógus, mint a hetvenes é\€kben volt' ehhez
képcst a tanulmínyi eredmény egyre rosszabb'
Egyre tiibb' olvasnj alig tudó $anrrek kerü1 ki az iskolapadokbóJ'
Az e1óadásbó] kiderült aZ is. hogy a tanulók országosan romió tanulmányi
eredménye társadalmi pÍobléml (tehál közcis problérrránk). me1yre igazábóJ
nem lehet hathatós orvosságot találni. csak közös

ha az összes érintett egymásra odafigyelve'

násikat egyenrangú félkénttekintve műkijdő és életképes párbeszédet tatt

fenn egymással.
Ennek az együttműködésnek kiváló táptalaja lehet a helyi pedagógiai pmgram. mely minden elvárásnak tökéletesen negÍ'elel'
Ha a jövőben e Szerint munkálkodik minden pedagógus' szü1ő és tanuló,
nem lehet prob]óma'
Ehhez kír,iiinok sok sike . erőt éS kitartást mindannyiunknak.

összelogással'

He]yi szinten ennek aZ összefogásnak az alapja aZ általános iskola pedagó_
gJai programja' me]ygt fontos' ho$l minden szülő ismerjen'
Kiss Ferenc pszichológus eJőadásában eImondta, hogy vélemén1e szeiint a

Nagr Tibor
Önkormányzatí Képvise1ő' Művelódési,
KöZoktatási és sport Bizottság tagja

2aa2. náius

LabdarÚgús

sajnos

Legutóbbi számunk rnegjelenése óta 5 forduló

A felnőttok

Zajlott le a különböZő

a jós1atom

is bevált, azóta mindenkitől ki

kaptunkl

bajnol$ágokban. Vegyük

őket időrendi sonendben' Miírcius 30 án a ,,kettó''

Csengelét fogadta'

Nyerhető mérkőZéSnsk tűnt, azonban a hazaiak
gó]képtelensége megbossZulta magát' a meccs vé
ge le]é a Csengele betalált egr lesgóllal' de hát a

bíró rnegadta, így 1:0 a vendégeklek'

Március 3l én vasárnap a megye I ek iS itthon jár
szottak előszöI' a Mindszent volt a soros ellenfé]'
Szok1s szednt most is az iÍ'istákjáÍSzottak előSzör'
s egy változatos, gólokban gazdag mérkőzésen 5:3
arányban alulmaradt csapatunk.
Hárorrr gólt rúgni hazai pályán elégnek ke1lene
hogy legyen, ötöt kapni nagyon sok|

A

feloőttek most rendesen odatették magukat.
mindenki átérezte' hogy van tijlleszteni való bóven. hisz az utolsó négy mérkőzésen rnindig mi

Április 27-én Röszke II'

csatája szebben alal'ult. Szekeres Zoltán egyenlítő góJja után Szurcsik Peti aki elóször
rolt kezdd au ..egber" - nes perccel d meccs \é.
ge előtt bevágta a vezető gó]unkat.

Sajnos azonban négy perc nagy idó' nem bírtuk ki'
védekezni ezt a kis idót. s a lefújás elótti pillanar
ban kiegyen]ítettek a hazaiak' és lett a meccs végeredménye 2;2' Nem voltunk boldogokl

Április

hes Norbert és ismét Dr' Dumy Peter Szgrezték'

13_án a II. elótt újra verhető e1lenfél' a Zá-

kányszék' azonban ismét gó]iszonyban szenved
lünk' Mint lenni Szokott, akírmi]yen gyámolta1an
is az ellenfél. ilyenkor talál gólt' s viszi a hiírom
pontot.

Ifi és te]nőtt csapatunk 14 én a Bordány vendége.
Ifistáink Terhes Norbi nélkül ismét gó]képte]enek.
védelmünk azonban nem' 3:0 a hazaiaklak.

-

Ópusztaszer' a világ
legegyszerűbb csapata jön RöSzkére' a vendégeknél -.akl n)el\en 5/olva rdn \et lulo' J/ ös5le5
tijbbi s/alog, mégis elég ez is, hisz nálunk egl futó sincs. 5;l a vége, talrín edzeni kéne !!
AZt hittük, enné] rcsszabb már nem lehet, de másnap vasámap lett rosszabb is' Ujszentivánra mentünk' sajnos Semnit se nyerlünk.

Az ifi

meccs előtt tájékozódván megállapítottuk,
hogy a hazaiak csapatában egy biztosan, de talán
tóbb e]tilton játékos is játszik. mások igazo]ásával.

A fé]idó'ben ez be is bizonyosodott. mindenki

]e1-

kesedet, hogy Laci bácsi ugye ólunk' én mondtam,
hogy persze, ezzel mindenki úgy megnyugodott,
hogy ü$ bek,lplJ]k eg) kilencest. mint a .zooós

borjú az anyja csöcsét'

Felnőtt csapatunknál nem volt Semmi ilyen bíZtató' bizan érzés'itt kiegyenlítettebb volt a derby'
gyon rossz talajú Bordányi pályán' cSak a bekapott azonban itt is mi voitunk a szenvedő alany' igaz ó1
voltunk a ,,hunyok".
Végre megszűnt a ,,mindszenli átok"' 2:0 ra nyer- két gólt, azonban most érkezik egy jó cSercjátékos' ,.csak" 4rl-re kaptak ki.
Dr. Duray Péter, aki a 2:0-s bazai vezetést Ez a héwégegyászos volt' bár volt már rosszabb
tünk TanácS RoIand éS Szekeres Zo1tán góljaival.
ega]izálni tudja, éS egy 2:2 a vége. Most boldogok iSI AZt iS tú]é]tük']995|
setdiilő bajnokág,
magát
a
Röszke
voltunkl
Alsóvárcson
tesztelte
Április 6_án
Dorozsma Röszke: 2l:0'
lI'' most is negatív e1őjellel' 3:2 eS vereség letl a
vége' de legalább rúgtunk két gólt| Dani András és Csapatunk ezzelfelmáSzott a hetedikhe1yle' de ta- Ifi meg]e lI.' Fábiánsebes{én Röszke: 16:0
Felnótt megye II', Fábiánsebesryén Röszke: 4:l'
lán meg is szédültünk ilyen magasan?
Kovács Ferenc révén.
Aprilis 21-én a tartalékok Domaszéken próbílkoz
Mindez egy szép szombati napon történt. de teMáSnap aZ .'egl'' csanyte]eken próbálkozott pont- tak. azonban a süppedős homokban elvágott sze
gyűjtésel' lfistáinknak mondtam a mérkőZés elót
kerünk kereke' 5:0-s eredménnyei kiildtek haza $'ük túl lajta magunkat mindannyian. hisz eZ csak
JATEKI!
ti e]igazításon' hogy ha ezekgt nem verjük meg, bennünket az éllovasok'
Kezilabdáról majd legközelebb' ott máJ akkona
akkor senkit!
Ugyanezen a napon Rdszkére is ,'homokháti'' csa- réget ér a bajnokság'
Hát a mieink mindenrc képesek' kikaptak az eddig pat jött a me$/e I'ben, azonban az ő szekerük ví
mindössze hárcm pontot 8yűjtő. tök utolsó Csányi gan futott a lekete fö1dön, aZ iíisták 4:]-re. a .,na
Papdi László
gyok'' 2:l-re nyerlek. A hazai becSü]etgí'okat Terfi21aloklól'

Sakk hírek
Befejezódött

I. helyezést etórőnek
Vár Tmre 9.

a megyei amatőI sakk csapatbajnok-

\ág' A hdL bene\e/ell f(apal kél lorduldban. d\/lzeren l0 mérkóze'hól ,lllo csllalal vírolt egyna.
ellen.
Csapatunk vegyes eredményeket ért el' ami a végső
Sikert nem befolyáSolta.
AZ iit táblánjátszó csapatok izgalmas játszmáikkal
öregbítették a sakkot kedveiők táborát.
csapatunk tagjai keményen küZdöttek éS a következő pontokkal segítettek elérni a kimagasló,

Röszke
Roszke
Röszke
Röszke
Röszke

-

Felnőlt csapatunk Se talált nagyon semmit a na'

6. Szatymaz

IIL

15 pont.

Ábmhám Lajos 5'l/2'

Ezúton kéménk a sakkot kedveló jelentkezését'

Czikora Károly 3'

kor1ó] és nemtól függet1enül'

Tumbácz Peter 7.
Ördögh Mihály 2,1/2 és
va_rga LásZló 5 pont'

Főleg az iskoláskorúaka számítunk.

A

]elentkezni a Művelődési llázban lehet Borbósné
Mórkí Márnínól,

baj nokság végeredménye:

' Röszke 32 pont'
2. Szarynaz II. 31 1/2 pont,
3' UliéS 27 1/2 pont'
4. Maróczy SE 22 1/2 pont'
5. Mórahalom 21 1/2 pont,

:,

'

]

Itthon

Móroholom
Üllés
Moróczy
Szotymoz Il.
Szotymoz lll.

júró dicséretet:

4:l

Idegenben

223

2 t/z:2't/z
2'r/zz 2 t/z

322
223

0:5
3:2

4 ttzzl/2

l/2:4 ttz
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Az elekironíkus alúírúyl:őI
Althoz. ltogy a jövőben az elekhonikus kereskedelem (e-corrrmer'ce), az
e]ektnrnikus íl]amigazgatáS (e govelllmenl) nűkódni tudjon' szükség van a
számítógép nögött üló vásárlók' szavazók, adóbeva]]ást készító1 azonosítá_
sára' i1lene a vi]ághdrin kü]dijtt információk sérthetetlenségéneka garantáltisára. Egyre Íbntosabb szerepet kap mindenniLpi életünkben aZ elektroniL_us
kereskedelem' az elel1tonikus okmányok és szerzódések használata.
Az elektronikus aláírás a1kalnazása 1ehelőséget nyújt arra' hogy akír egy_
nást nem ismeó íelek távközlő és infomatikai há1óZatokon keresztü] ügyeiket biZtonSágoSan intéZheSsék.
Kü1ijnös fontosságú aZ elektronikus aláírások szerepe aZ e]ektronikus köZbeszerzés' az elektronikus banki rnűveletek és a közigazgatással kapcsolatos hi_
vata]os iigyek intóZésében'

E]ektronikusan aláírható minden elektronikus dokumentum, legyen aZ SZö
veg' hang. lagy akár kép' Mi az elektronikus aláírás'l
Az eleltronikus aláirás oiyan, a dokumentu ioz csato1t digitális jelsorozat,
amely a dokumentum tartaImábói és az a]áíró kizárólagos lu]ajdonában ]évő
egedi kulcsból (ami Szintén digitális kód) bonyolult naternatikai eljárással
áll e1ő. Az énényes aláírás a fogadó fé1 számáIa galancia a küldó személyé_
re néne és ana. hogy a dokumentun az a1áíriás elhelyezése óta nen váifuZott
meg. Az elekronikus aláírásról szóló törvény hárcníéle elektronikus aláírást
különbóZtct meg.
Ezek mindegyike arra szolgál. hop1 az ,.al1ríró'' személyétazonosítsa, azon
ban kti]ijnbö7ó biZtonsígga], hitelesSégi szinttel rendelkeznek' A legtágabb
fogalom az ún' egyszerű elelr.1ronikus aláírás, anelybe ninden olyan aláírás
beletartozik, amikor valaki egy elektronikus dokumentum alatt elhelyezi,
.,odairja'' a nevét. lagy ralami nás jelet, ami őt azonosítja'
A következó két kategória a lokozott biztonságú és a ninósített elektronikus
a1áírás, ane1yek biztosítják az aláíró azonosíthatóságát és a dokunrenturn
sértet]enségét' Mindezt aZ tcszi lehetővé, hogy kiZáró]ag az aláíró rendelke
zik a szemé]yéhez kötött e$€di kódsoÍozattal' a magánkulccsal (e5t L'ulcSpár két összetaltozó kódsorozatának egyikérel, anelyet az aláírás előállításához használ. míg a másikat' a nyillános ku1csot a dokumentum címzett_
je kezeli az a1áíás hiteiességének ellenőrzéséné})'
A L'ulcspií és az a1áíró személyénekaz ijsszetallolását aZ üZlotfe]ek álta] is_
mort harnadik fél, a hitelesítés-szolgáltató ún- tanúsítvánnyal garantálja'
A hagyományos aláírás ijsszes fontos tulajdonSágán túl a Íbkozott biztonSá
gú, i]1etvg a minósített e]ektronikus aláírás rendelkezik azzal a plusz képes
Séggel. hogy a teljeS üZenethez kapcsolódik' így minden egyes üzenet esetében más lesz' de négis igazolja aZ üZenetel küldő szemé\ azonosságát és az
üzenet tartalmának sér'tet]enségél'
EZek olyan kódsorozatot képoznek' amc]y inatematikai a]goritmuSsal kéSZül,

Kék Hitek
A KRESZ

2002.

január 1-én életbe lépett láltozásaiból

Biztonsági gyermekülés
A biztonsági öv használatának e1őnyeió1 szímos fe]mérésl, tanulmányt és au-

isme nk' A felnőttekre mérctezelt öV azonban leszélyes ]ehet a
kisebbek számára' így őket a nckik nrcgtile]ó biztonsági $errnekülésben
szá1lítjuk. A nyugareuúpai országok tijbbségóben ezt rnírjogszabály írja eló'
A beszerzési költségekre való tekintette] a gyermekülés kötelező haszná1atára
közel egy év felkészűlésiidőt kaptunk' Tehát 2002'.január 1 től kezdődően a
személygépkocsi hátsó ülésén utazó 12' életévétnég be nen töltölt éS 150 cmné1 a1acsonyabb gyermeket biztonsági gyemeküléSben kel1 $gzíleni' AZ ülésnek neg kel1 lelelnie az ENSZ EGB 4403 előírásnak (felismelhető a narancstós töfiénetet

e. a hite]e.itendó üzenelek vegehez ran c.atolva' rfu ü/enel .ettheretlen'e_
get ar bizto.ttja. hopry az allrni. kod1anak az eloalltta.ához r mleanl.Llc.or
túl magát aZ üZenetet is felhasználja a matematikai aigoritnus' azaz az aláírás kódja még ugyanannak a ku1csnak a használata esetén is különböző lesz,
ha más más üzenethez készítjük)'
Minden szempontból teljesü1 tehát az az elvárás, hos/ az e]őbb említett

elektronikus aláírás típusok a hagyományos' papíron töIténő aláíráshoz ha
sonlóan, ánr számítógépes kijrnyezgtben tudják biZtosítani üZenetek
hitelességét.Bár a törYény a lehetőségektrez képest technológia semleges, a
szolgáltatásokkal kapcsolatos tendelkezések megalkotásakor elkerülhetetlen
volt. hogy a világban legelterjedtebb techno1ógiát' az ún' nyi1vános kulcsú
technológiát (PKI) le5lék alapul a jogszabá1yok Az aláíás létrehozása úgy
tijrténik. hogy aZ eredeti üZenetből készített]enyomatot az üzenet a]ííroja
magánkulcsával kódolja'
Ez a digltális aláírás. ame]y aZ eredeti üZenethez csato]va keriil továbbításra.
A lenyonat eg/, az eredeti üZengtbő] ismert matematjkai módszenel (ún.
Hash a]goritmu5Sa]) készített kód, amelyet a magánkulcs felhasználásáral to
vább kódo]unk (rejtjeleziink), eZ adja aZ üZenet éS a magánl':ulcs által
e$érte]műen meghatáÍozott aiáírás kódot' A magánkulcSot tafialmazó adat'
hordozó í'izikai megjelenési íormája sokféie lehet megfelelő óvintézkedéSek mel]ett táro]ható file ban. floppy lemezen' vagy bizlonságos módon in_
te]ligens kártyán. A nyilvános kulcsot a szolgáltató teszi közzé, például az
Interneten. illeh€ aZ üZenethez a kiildő iS csalolja az ún' tanúsítványt, ane]y
tartalmazza a nyi1vános kulcsot' Bár az eiektmnikus a]áírás e]készítése és
ellenőrzése meglehetósen bonyo]u]t matematikai fo]yamat' amelyet azonban
az erre szolgáló programok a 1'e1használó számára egy ,,gombnyonrásra" vé
geznek eJ. EJektronikus aláírás jelenieg is használható Magyuországon'
AZ elektlonikus aláírásró] szóló töÍvény egyik legfőbb vívmánya, hogy a
rnegfelelő infrastruktúráva1 rendelkező fe_
lek köZött lehetőSéget teremt ana, hogy
azok joghatást kiváfuó nyi1atkozatokat te_
hessenek, ilietve fogadhassanak el

Az e]ektronikus aláírásról szóló 200l. évi
tönény teljes szövege a Minisz_
terelnöki Hivatal lnformatika1 Kormánybiztosságínak honlapján a wvwikb'hu cí
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men tekinthető meg' Az elektronikus aláírással, illetve a szolgáltatókkal kapcsola

tos kéldésekbentov1tbbi információk

(Például' ha a gyermek testmagassága lehetővé teszi. clegendő ülésmagasító és
biztonsági öv eg}üttes haszná]atál')
Ha a szál]íkÍt szerrrélyek szlrmíból kiivetkezóen egy ülóhelyen két g1,ennek
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a

wvu''hif'hu címen érhetők e]'
Perlakinó Ács Mária
te]eháZ munkatárs

foglal helyet. (A kocsiban minden heJy foglalt és egy feinótt helyén két l0 éven
alu1i gyeimek helyezkertik el.) Ha az egy idóben szállítani kívánt s/emekek
száma miatt a biztonsági gyemeküléSben történő rögzítés nen o1dható meg'
(A hátsó ü1ésen általában három ülőhelyhez alaKtanak ki biztonsági öl bekö-

tési pontokat, így itt legíeljebb hiírom gyerrnekiilés eihelyezésóre

van

Jehetőség.)

\ nlr:rnc.'Jrg" enblem.

jellemu ói:

Minilen gépkocslba bcszcrclhctő, llelYben

aZ e]őír.ásnak

,,.-.,,,...,.,.uniwrsaI

biztonsági ör van.
'10kg

Y

E1

sírga emblénáról)'
Ncm köte]cző a gyermekü]és használata a kő\etkezíj esetekben:
Ha beszerelésére a személigépkocsi gy/rri kia1akítása niatt nem alkalmas'
(Hazánkban a'60 as évek légéigtöbb olyan szernélygépkocsi típuS keúlt forgalomba' ame1yben a hátsó iilésekhez biztonsági öv bekötési pontokat ncm
épÍottek ki.) Ha a s/ennek az üléshez beszerelt biztonsági öwel megfelelóen.
biZtonságoSan ógZíthető.

a

Hírközlési Felügyelet honlapján'

Ugyeljen

hog1 az ülós a r'onatkozó ENSZ _EGB (EcE)44'03

ara.

előírjs szclintbevjzsgált

és jóráhasott

]eg]en. Hatá]yos ]995' szepl

033010ó3

RÓI,lER

hónaptól. Magaronzágon' 20()0' januáJ ] től'
(FelisneLhetó

i

nyí]laljelóh jó!áhiig}i$i szán első két számjeg1ébőll)

0001310

Tartsuk Szem e]ótt| felnótt emberi életnek sincs iira. nem beszé]ve az ártatlan gyermekekéról'
Papp István r. őrna5
órsparancsnok

Hirek

l7_én mcglarlotl teStületi iiléSt
rrregelőzően üléseztek az önkormányzati bi
Zoltságok iS, hiszen nokjk is véleményezniük
kcllett a 200l' évi zárszámadást és a 2002. évi
köhségvctési rende1et nódosítalsátA képvise]ő_lestület lilésén igen sok vendég is
képviSeltette magát' hiszen beszámoiók és tíjékoztatók han8zottak o1 a kijzség köZrendjéÍól
és közbiztonsígáró1. a határót'ség és a polgát'
őnég munkájárci1 is. Dr' Balogh Zoltán ei
mondta' hog1 aZ elnlúlt évben a rendőri nrun
ka eredményeképpen si)kkal kezelhetőbbek let
tgk a bűnesetek és számuk is csökkenést mu'

tz a

tendencir k"/'e!ünk'e

bár Röslkén a köZbiztonság

lonol_lto' Sa1ro. lz

egé 'r

i'

111Jcmzo'

eryébkéntis jónak

ortrlcra jel'enró.

ho8y a kábítószercS ügyek felderíthetősége naScn nehcz rl J meleld/o re\eken){e! e. J civil szenezetck fellilágosító nrunkája is nagyon

t'ontos'

Az

e]következő időben 2000 íőS ]ét

számÍ'ejJesztés vfuható a lendőri állománynáI.
melynek pozitív hatísa a kis te1epülések ren
dőrőrsein is érezhettj ]esz' Röszkén 2001 é\üen

55 biinlelőeljltáSt lbl!'tattak ]e rcndőLeink'

a

nyomozás 24 esetben volt etedménlcs'
A RöSZkei Rendőrőrs n1,omozási lelderítési
nrutalója 2001' évben .l:lc/,l-os r,o]tArlai Ferenc ezredes a Kiskunhalasi Hltárőr
Igazgltóság újonnan ki0e\eZett iga73atója
mutatkozott bc f]ősZöI. ÚViden összelbgla]va
aZ általa ve7etett hatálóizeti és halárforyalni

kllendel'.e!el

'0n'

e\i le\eker)'éPcl' Rclre

nyét lejezte ki, hogy az eddigi jó e8yüttműködés ez élben js fennmarad'
A HatáIődZeti Kirendeltség munki'Ljít Cy/lnyi
Zo1tán kirende1tség rezető iSmeÍtelte. Munkli-

ldíssal és l0'l20 eft ZilÍó pénzkész]ettel
ha$ták jóú' A7 önkormányzat í]ta] tenezett
heretelel telje.rltek e.önerdeIe':'/ ] |é1\ i..
hogy a lakosság létszáma é\ente neg}\€n iijvel
$aÍl|t/il' Poll.irlre'.er Ltr kien elte a r ir e.
csatomadíjak prob1émáját. melynek ercdné
nyeképpen az ónkonnátryzatnak 722e. Ft' rcsz

tesé3e kc]etkezett.
A veszteSé3 oka abban keresendíi. hogy a kibocsátott SzennyvíZ a tolepü lésij nkön j óva] magaSabb érték.mint amiért a ]akosság fizetett- A
SZenn}n'í7ti Sztítóba kijuttatott sZenn)a íz meny-

nri.ege JJ euer löbrreterrel

anit

rult

übn.

ni'r

a szolgáltató felé a lakosság kiÍlzetett.

E

pr'oblérna kapcsán rövidesen konloly intézkedésehe kerü1 sor' hiszen önkomán}Zatunklak

nincrenek olyan tarlalékai, ani alapján a
bsság közüZeni díiait is lizeúetné|

1a

Pá]yáZatainlró] aZ e1mú]t számokban mií rész
]etesen írta]n, íg) eZZe] mosl neÍ] unlatom a

A zárszámadás kapcsán

Al

lrit' A határ személ1.forgalmában lírakozások,
a környók nyuga]mát zararó helyzetek nag1on
ritkírn alakultak ki' az új átke1őhe\ negnyitá
siival azonban ez a problóma is negoldódotl'
A, .'tle ohellen , ii.\ent rjol.ertoc.elckrne
nyek szíma. a határ1brgalonr viszont 28%-kai
nőtt aZ elmú]t esztendőhöz képcst'
Zakar úr kjenlelte az önkolrrrányzat ós a Határ
folgalmi Kilendeltség jó kapcSolatát. me]ynek
credménye a júniusban negrende7ett Határíír
Nap rendezvónyein is érzékelhető'
A Röszkei PolgíriíE$csü]etct Turó lstt'án
képviselte lz önkormányzali üléscn.
AZ egyeSület tagjajnak 1étszámajcJen]cg 25 lő.
cik ,.t1rk el : kciz.e; kjl-e. \e lefu cr(r i. J

po1gálóri szolgálrtot. 200] étben 2551 órát
tö]töllek szolgálatban' eZ idő ahtt 9902 km
utat tcttek neg' lgazán figyelemreméltó az
nlunkr, nlcl}el polgáóreink végeznek.
Petsze nen lenne ez meg\alósítható ha önkor
rnrnlzatu-l er a \"r.eg rol r k 'zc' nem t.rmo-

l

gatnák töÍekvéSeiket' Az egyesület clnöke kö
slönetét fejezle ki a testületi lj]ésen is l szel-

'czct-(et arrop"to .(!eI.eI.

_nJ3::n./e_n(:.

iycknek éS aZ önkormínyzatnak i5.
L'l,'!'lJ Jh - Np\i.elok a köi.eP ]00l eti 'en
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Az ultraharig vizsgálatra

két újabb időpontot szeretnénk
meghiriletni azoklak, akik most nem féfiek be]e a keretbe: m1r1us 11-ón 8-12 óra köZötl és május 25 én 8 15órá
ig Bejelentkezés a Tanácsadóban regge1 8 9 ótáig. Tele
fon: 573 822' Ahol eset]eg kisebb szenezési hibák voltak' ezért elnéZéstkérünk' jövóre aZ idei tapaszhlalok
birtokában már kiinniebb lesz a progLam lebort1'o1ítása.
AZ iS fontos tapasztalat hog'v az egészséghetetjóvőrc feb-

e]készült ZáÍszánladás az önkormányzat vaéS jö\,'edelmi helyzetéról meg-

és ]uulns

előaliutlklt hulkdt]atuk

g}oni. pélizügyi

IiltaLnas

bíZható éS lalós képet ad'

hogy még tiibben tudjanak a pIogm okon' viZsgáiatokon részt venni' A vizsgálati eredményeket kórjük. mirrdenkj mutassa be hízionosának. a 1a
boreredmén1eket egycncser] odajuttaljuk' Kisorsoltuk a
l'elmérő kérdőfu kitöltői kiizött a 8 sz€mél}€s hid€gtá_

nllt erl'rn 0'l r 'll'o lortntt.rl rótt telepü
lésünk lag1'ona, l1loiditási problémínknerl
volt' onkormányzamnk minden szabályzattal
rcndclkezik és ezek énéryesekis'
AZ elnúll éVben 11 mi]ljó forjnt énékÍíbetunr,r. rrlo.r-lt nreg. 80 n.llici fo'intn' 1enz
'Az el

hajtás ával .jelentő sen hoz7ájárultak ők is a kijz-

iavításához.

len:118 íő' Reurnatológián:32 Íő' ortopédián:36 lő.
AllergiaszűÉsen:42 fő. AZ esti programokon is szép
szánma] \o]t érdek]ődő'

1ényeges még megje

Költségetési lendeletünket iS módosítani kellert. hi.zer a prlyrzrtolr .ikere..epe r.rq
'ikertelensége kapcsán kialakuló változáSokat

/.r\ar Jaro. aleztede' l l'rtiío-el mi lircl J. '.u" J00l evr munLijrrol rJ-Lorl be\/:ir1..-

455 ember jelent mcg.
Nőgyógyászaton:37 íó' Bőrg]ó$ászaton:29 lő, UlÍahan
gon:68 lő. Szemészeten;ó5 Íó' Urológián:7 fii, Vérvéle-

g1ezni' hog-v az iinkormányzat eg}szerűsített
be./dTolojdl \itele.ttü \on)n ir.ci] ''l rJt.rdéktal látták el' ami azt ielenti, hog]" mjndenben a szabályoknak és tönényeknek megfe]elóen iának el'

1',\

-ö' o.' an '-'j o' irere,Jm, nie..égc
vult a tavalyihoz képest. Gyányi ú néltatta a
polgáúrség és a helyi renc1íirórs nrunkiját' Kö
zös szolgálat ellátás1rval és kiiziis akciilk végre

ho5 az idén
először megrendezésre kerü|t egészséghétprogramja
április 22-26. köZött l€Zajlott.
A tavaszi nag) munkák c]lcnére a \'izsgálatokon öSSZeSen
'tájékoztatjuk a község lakosságát,

tisZtelt o]vasót'

üg,vi belektetéssel tondelkeziink. A gazdálko
dásunkat a napokban az A]lami Szántverószék

rcnd. közbiztonság

ETEIIUIOD KIUB

sát 345'391 e,Tt bevétellel.354.250 e/Ft ki-

Az április

t''t'

melynck \,óglchajtá

de]etét a zárszi]LnadásIól'

is el]enórzi'

fillyamatosan n1'onron kel] köveÍnie a Íendelet
nek is' Az isko]a pedagógiai program.ját nár
l: l:Jl-'lJ.l/ cl nJll crben o teiü el' lno.l \eg
]eges lbrmíban kerü]l ellbgadáSra'
A programhoz c\lto]t szakénói véleménysze
rlnt a tönényi t'eltételeknek a progranr cleget
teSZ. S szóba keÍült hosszabb távon aZ idegen
ni'e]vi oktatás tago7ati form1lban történő megvalósítása js'

L

prog

rml-oz o ra\o\.rl Lell

l'izto.rt"n..

nu]g a?'

!ftllk]ótlők

ruáÍ \égéÍeten€Zzük.

lat' nyertese az 506-os kórdőív kitöltője. '{Z igazoló

sz€lvénnyel egvütt kérjük, ker€ssen m€g a Gyermekorl'osi Rendelőben. szeÍetnénkmegköSzönni az onkormányzatnak és ezen belü] Magyari l,ászló poigármeÍer
úr'nak. hogy anyag1 tánogatáSá\"l aZ egéSzséghetet meg
rendezhettük' kü]iin kijszönjük a Családsegítő. Gyermekj(néti és Védónői Szo]gálat do1gozóinak, nóv szerint:
Csiszárné Kónya Tünde' Czirokné Magyar Cizelll' Laczi
Zoltánné' Vőneki Tmréné valamint Kisistókné Kiss IboJya
asszisztensnő segítókész áldozatos munkáját és a íuvarok
lebonyolításáért Czifra Szabolcsnak a Segítséget. Ezúton
feiezzük
köszönetünket az óloda valamennyi
óvórtőjének' alJk a zöldség éS gyiimölcs SZobor kiállítáSt
a]kották, ezze] is fe1hívia a lig1elrnet aZ egéSzséges táp
lálkozásra'
A vendégvárii kóstolók készítésóbenés fe]szo]gálásában
sokat segítettek aZ E]etmód K]ub tagjai Dobó JóZselné
!'ezetéSé\€]' Az ő segítségüket is kiiszönjük' Csabáné

ki

támogatáSt ígéÍt
A ninclcn évben esedékes földút kafuantartís
el\é-qzésércpá]yáZalot íItunk k. nelyet termé
.relc\e :r/ ', ..!Jbh J
-r" arl ' r.'lli l\n,,0
me1,vhez az önkotmányzat

"j"

A rrn\i.

:

r:Jr b\rn rir repzik najd el.
Az óvoda létszámbővítéSi kérelmét ebben a
p llJ']1lb]n ]eln ltJlr rz önkorman1zat te e'r
log megk.rpri.

jelentene

teni. hiszen ez kono1y többletkiadást
anrúgy is l'eszr.ilt gazdá]kodási mutatók mel

u

]ett'

A

ha]mozottan sérü]t gyennekek 'javán

Szavazott meg a testület csyszcli taLmogatást'
A kciu meghollrata.on ieheLeLt nil-obu.r risát1ás igénye céle$enesbe éÍkezett.a döntéS
szer'int egy kiienc szemé\es Ford Transit mikrobusz szolgálja najd a gJ'elekek és lelnőttek

igén}eit, me ]yet úgy ]íZingelünk.

Borbásné N'lárki Mária

-'€x

re.

Bialxjre' kialLítis, Mstaló

és \á'ó]' is

wrcpeh

d

p]t)gnnak kjaaít.

Bal.l. lda .rru'rtottl a Bro Bor/e LermekeiL. nek. i. Lci
./öniük fur,jdo/]sdl'
Az életrnód klub következő havi összejör,etelét május
15-én szerdán tartja este ó órakor.

VenderÜnl ezuttll

'nél D-' DLr\/l

|erenc l,'unos u'

lesz. és témánk a magas vérnyomásos beteg éJetmódikér-

de.einek tora\bi nregbe'zele'e' Vinden erdeUodót .ze
retettel Yárunk a tankonyhán.

Dr, Sövényházi Ilona
Rö.zke Kdz.cg Lge./.cPVedo Lg)e.ülele

bányábó1 alapkőnek' AZ i]yen átadási ünnepségeken már e5re jobban háttérbe Szoru]t az átadott
létesítnény,mindinkább e]ótérbe kerültek a pár-

VAIASZTOTTUNK
Mire a kedves o1vasó kezébe veheti a suttogót,

éS

olvashatja' már az is lehet, hogy feledésbe merülnek a köze1múlt eseményei'
A mondás ugyanis úgy szóJ, ,,ninden csoda há
lol'n napig tart '.
Igen, én egy Ksebb fajta csodának tartom azt a
tényt, hos úgy. ahogy átvészeltük a rendszerváltáS óta' talán írhatom' a legviharosabb v/rlasztísi
kampányolást. és magát a válaszlást'
e sorokat

Pedig

rg

tet.zi\.,'11an

n1

upodtrn indult ez az er.

tudta nindenki. a,'fószereplők'' a legjobban'
hogy vílasztások lesznek aZ idén' Szépen, lassan
inJulr ar ege'u. mindket iel re'/ér.rl l:.r'jn n<tn i.
tudtuk, vagy sokan nem \€ttük
ban benne is voltunk.

éSZÍe, és márjavá-

Visszagondolva erre az időszakn' í9 utólag lehet
csak elemezgetni, értékelni, mik iS voltak azok a
hírek' és események. amik minket, választópolgárokat céloztak meg, abból a célból, hogy majd, ha
oda kerü1 a Sor' aktor tudjuk, kire kell leadni a
voksainkat' Mindkét fél sport nyeJven szó1va,
egyre jobban kezdte bedobni magát a küzdelembe.

A

hata]om részéről elóbb ritkán' mitjd eglre
Sűrűbben idózítve tö éntek különbféle átadáSok.
avatáSok. éS alapkóletéte]ek.
TerméSzetesen' ez nagyon jii dolog. pláne azok
nak a teiepülésekriek, ahoi avattak' ítadtak' és
alapkövet

raktak le'

(Megiegyzen. ennyi alapkóvet régea raktak nár

le ilyen rölicJ idő alaLt.)
AZok a telepü]ések, akik ilyeneket csak a híradásokból hallottak a négy év alatt, és náluk nem na
g)on lörlenL a nö/po'll: ld_n,'gJlJ. hl.rnya miatt

fejlesztés. bizony nem nagyon önendeztek a hí
reklek. Sajnos mi is e települések köZé soro]ódtunk. éS iri8ykedve figyeltük a szornszédainkat,
hogy mi minden történik náluk pusztán azért'
mert a te1epüléS e]só enrbere,,szercti a naran
csol"' AZ e1lenzékj páÍtok természetesen el1en
keztek. tóbbet ugyanis nem nagyon tehetlek' hi
szen nem ők ültek aZ onzág húsos fazeka körü1'

Nekik volt elég bajuk magukkal is. legalább is

tot' a kolmányt. éS alnak vezérét dicsőító beSZédek' A szemben ál1ók a szűkösebb ]ehetóséeeik
ellenére sen adtík fel'

A Sajtótájékoztatók, és a minisztériumok elé szer
vezett, a nédiát tájékoztató kampányo]ásba kezdtek' Eklol máI egyre több ene aZ időpontra
időZített botlány kezdett napvjlágra jönni.
Fe]vetődött annak a lehetősége, hog/ a két tábor
első embele, és a pártjaik vezetői megmérkőz7enek a TV kamerák elótt. temészetesen csak
szóban' Lehetóség lett volna a hivatalba ieyő mi
niszterek, és a jelöltek vitájára, ám az utóbbiak
nem \'állalták a megmérettetést.
Hosszas huzavona után létlgjótt a pártelnökiik,
majd a miniszterelnök' és a jelölt közötti nyi]vános vita' ország viiág' és aki csak akarta. megtekinthette a képemyőrő1' kevesek élőben a he]ysrineLen _ megtudhatta nrindkel pdÍL mulljjl. jelenét. és jövójét'
a vitákat ne]n akarom komnentál
tti' hiszen mindenki, aki nézte, o]vasott, vagy hal
1ott lóla. kialaKtotta a maga kis vélenényót' át-

En most ezeket

Teljesen új' jó állapotban lóvő
konyhabútor'
kedvező áron eladó.
Érd.: 573-810 aZ esti órákban.

1848 as szabadságharc szimbólumai, a kokírda. éS a Kossuth nóta iS bevetéSre kerü]t aZ elsó
fordu1ó erednényének meg!áltoztatása érdekében' Az eg}háZ is kivette részéta propagandából!

A

hÍvek megtudhatták, kire' és nriért kell szavaz

ni azért' hogy a keresztény értékek ne kerül.jenek
veszélybe.
sajnos e két hét alatt nagyon sok embernek romlotl meg a kapcsolata barátjával, munkatársávai,
ismerősével pusztán azon egyszerű oknál fogva,
hos1 nem egyezett a vé]eménFika szavazással

kapcsolatban.
Egy környezetemben tapasztalt példa: két lányko
ri barátnó, mindkettő tiszteletre mé]tó kort' 80-82
évet rnegélt' mégis feszültség támadt köztük a választások' éS a SZavaZás miatt'
Eite]t végre eZ a két hél is' gyanítom nagyon sokan
váIták| Voltak sokan' akik a dijntő napját várták,
és bizonyára azok tábora is népes volt kik a kamp1rny hangneme miatl e feszültség végétóhajtot'
ták' Aznap este aZ ország TV csatomái csak a választássa] fog]alkoztak' bizonyára teit ház volt a
képemyók e]őtt' Az adás végérckis túlzásal á11íthatom' a íélország gtászoJt, a másik fele pedig
ünnepelt.

gondolla aZ ott hallottakat, nyílván Szimpátiábó],
vagy pártállástól függően'
Apri1is 7-én vége eljött a nagy nap. A tettek napja, hiszen a kis ember a tettével' azzal, hogy elment. és leadta a szavazatít egyik vagy rnásik
parLrr tttdLr be ul1ilro]nl a .rallzl' véPl'imene

lelét.

lisit

i'
Birt,'. rrguk benne. hogl ab eg
törődik aZ ország. szűkebb kömyezete, ónmaga,
és csa]ádja he]yzetéVel' végigizgulta a TV köz.vetítést a kora hajnali ótákig'
Az eredményekből, mint tudjuk' nrajd a fél ország
Szavazolt a koÍmány, é5 a minisztere]nök mamdá'
.afu' ok eli.n]erlek a neg et rnunkdidt. ug érezték, jó] é]nek' és a

Ítton" akarnak tovább
',polgári
haladni. Az ország másik fele' és még egy kicsiv-el több nem így érzett, és nem is í$l Szavazott'

ok

nem érezték' hiíba bizonygatták nekik' hogy
.jól élnek' ok is úgy szeretnének é1ni, mint aZ eu
rópai átlagpolg/rr' és olyan úton szelttnének ha
1adni. ami oda is vezet.

úgy látszott aZ e]ején.

AZt Sem tudták' hogy mit is akamak, csak egy i'olt
a fő cél. a kornányt leváltani.
Kívüláló. és a pá1atlan szemlé1ő ú$ ítélhette
rrreg az akkorijelekből. hogy elóre borítékolni lehet a választások végeredrnényét'
Az idő e]őrehaladtával azonban maguka találtak'
megnyertek egy gazdasági szakembert, akit a cél
érdekében miniszterclnök jelö1tnek áilítottak.
Innen mindkét té] intenzívebb hadműveletekbe
kezdett' es/Íe több kicsi' és óriási p1akít igyekeZetl befolyáSolnj bennünket' azon célból. hogy kj
nek higgyünk, és kinek van igaza'
A konrrány oidal még lbko7ta a már emlílett ava
tásokat, átadásokat, és még több követ rendell a

Az

Az első fordulót megnyerte az ellenzék de abszoljl löbh.etsel nem tudolt LialaLtani. lehhl l1i;.odik ibrdulóra lelt szükég' Aki figyelte, tapasztal-

Az ellenzéki összefogás,

ha minimális többséggel
is. de megnyerte a választásokat. Egyik oJdalon a
döbbenet' és e1keseredés' a másikon a felszabadu]t iókedv, és ijlijmujiongáS.
AZ élet nen á]]t meg. Reggel ugyanúgy indult az
ország gépezete, mintha mi sem történt vo]na. az
emberek munkíba indultak. nindenkj intézte
üs/es-bajos do1gít' az érzelmek kÍilönböZtették
csak rneg a két tábort'

A végsó dóntés jelenleg

a köZtfusasági elnök ke
zében van, az őjogköre megnevezni a jövendő mi
niSztelelnököt' éS kormányalakÍtási megbízást ad'

ni neki.

Győzöll a demokácia Magyarországon' a rend-

Szenáltás (Ía soha ennyien nem vettek réSZt a válaSZtásokon.

Vrlolzinu'ttheti'. hots) .,/í\üg)enek lekjnLelle
Sok Sok ember a töÍvény álta1 biztosíton jogát'
Nl5 dolgolna\ \ell meg uzcrt löflennle. mlre
leljes békétlehet hirdetni' Ha azt akarjuk, hogy
rryugalom legyen aZ onzágban' a két tábornak
meg kell békü1ni egymással, a jövó érdekében'

val' lelelet kaptunk az egyik .'minisztere1nöktől'''
a másik fölvételről szólt hozzánk a te]efonunkon

Igen, kezet kel1, hogy n1ujtsanak egymásnak az
összeveszett barálok' nunkatársak, és ismerősök'
a 80_82 éves barátnőhek iS nyugodt vizekre kel]
terelni életü! kis,hájójáÍ' hiszen nem nekik va]óak már az ilyen vihitrok.
AZt pedig majd a négr év lolyamán kiderül' be
hrÍja ígércteitaZ új kormány. javulni fog-e az

keresZ1ül'

é]etszínvonal' aZ egészségügy, aZ oktatás he]yzete'

Az e]5ő fordu]ó azl mutatta. a vidék lesz az. aho]
ajátszma eldól' hiszen Budapest a,.bűnös város''
e]köte]ezte magát a komiánryáltók mel]ett. sz1lZezrek lettek mozgósítva nagygyűléseken, megÍudhattuk, ki az igazi Magyar ebben a hazában'

és nem ulolsó so$an a pénztárcánk híZni lbg,

hrtta. ez a kdt her Jldrl ./abadultak

c.al e ipozrn

az érze]mek. és az indulatok' Mindkét oldal

a

cSúcsra járatta a pmpaganda gépezetét'

A postaládáink tele voltak nindkét féi röplapiai'

Épület és díszbádogozási munkálatokat rcferenciákkal vállalunk. Mlinatic & Lánya
|'pllolparL es ÁeÍeSKeoelmr öt.
6771
Te1.:

Szeged szőrcg, SarkanB'ú u' 103.

06 30/9657-207,

Fax

06-621406-'123

vagy még soványabb lesz'

HoNáth Béla

Kö\etkező

]apszámunk tervezett megjelenósi ideje

2002 június 7. péntek

Ai észreúleleket, ílils1kat, Wlanint

a hidetéseket

nújus 25-ig várja
a Szerkesztőség a Teleházban'

2Úa2. núius

Hírek és gondolatok - a Plébániából
JEGYESEK:

HALOTTAINK:

Nádházi Sándor Szeged,
Nádházi Sándor és Cseri Piroska íia e]jegyezte
Bálint Andrea Röszke.
Bá]int Szilveszter és szalai Mária leányát

özv. Bóka Józseíné 8l éves

Be

a

Rozália

+ 2002'

áplilis

12'

szek€res zsolt RöSZke.

\ZEGÉNY vIDÉKIEK

Szekeres József és PalotáS Mária fia e]jegyezte

A Mag1at ATY 2002' á.priLis 25 én este 2a.00 órukor kezdődő ,,Eg|tttós KözijÍt" t'' tníísortiban Delsewfr Tibor' Leng'tul Lóu'Ió és MésztírosTamiís
ki a.' aíprili
érdekfeszítő bes:éLgetésben érÍéklték
si yáLasztást'

Gyuris Gabriella Fonásktit,
G1'utis János és Komos Margit Mária Jeányát

KERESZTELÉS:
Czetter Dániel

Czetter JóZSef és Jakab Mónika kisíia
200l' októbet 28'

Még európai viszonylatban iS meglepőnek ta]í1ták
az urnához járuló választók hatalmas Számát'
A több o]dalró] elhangzott bátoÍítáS kieme]te a kijzöny mélységébőlaz ország népét'

Kónya Barbara Luca
Kónya Zsolt és Berényi Mónika kis]ánya
200l. március 26'

Kiss Ádám

Kiss János és Kissné Verts Györgyi kisíia
1992. október 3'

Kiss Györgr János
Kiss János és
Kissné Veres Györgyi kisfia
l997' februrí 28'

Ma)d

a

polgdri pórtok és a szocialista hÍbor fe)'

fej nel1ett kibontakozó létszónót e1emezték. A
pártok érdekében Ácrnp únyolók émeléseit,ameggyiízós módszereit kjzsigerelie e5ségesen elíté1'
lék az eaunult hangnemet.

Ellenben példaadónak mondtitk a tt|megek feg!elmezettségót.
Eg/etlen esetben Sem törtónt atrocitás' tettleses
ség, összecsapáS' tömegverekedés'
A látványnak is féIclmetes enberdradat lolött
rendelkező és uralkodó szónok kariznatikus ké'

varga Réka

pe..eteil l,]PdJhJlUllJnul embeíölötlineL n

larga Csaba és

Sítették'
E sok éÍtéknellett nagy kór volt néhán! lé'JedéSÍ
megengedniük, de még nagyobb bűn l,olt egy

Abrahám TJdikó kislánya
2002' február 14'

Az állatkerti megbetegedés
cig

EZ a léteg többnyirc a pofulíri társadalmi for'na
mellé á]]t' A Kossuthléri monstre demonstráoióla
is a

vidik népe zsúfo1ódott össze, csuk

ez,

yoh be-

Iol1tisolható r dem:rg''gi_ a na5 h"ngú .zóno

kok érveléseiáltal és ternrészetesen a tempiomokon keresztül.
íélretájékoztatott, ilfanlrlis lalusi enbereket
',A
könq,en ebbe a táborba sodol1ák'''
EZt a szól nem 1ett Volna Szabad kimondaniok.
men az .,infantilis" jelző az értelmező szótár szete,j1etlen, a fejlődésben visszamarint
'.g)€rekes,
ndt" embert jelenti.
Kár voit megsérteni a városokért is dolgozó falusi
enbeleket.

Ezt a szocialista demokr'ácia sem íg1,gondolja'

Nen kel]cne ezérl bocsánatot
rag1

kérn]e az ATV-nek

-z ..Egrlo. KorÜt' hc.zélgeto'' hrrom

nakl Vag'l nem tudtík, mit beszé]nek?
F.7 es{:lhcn

ir

hoc\ássunk meo nekik'

nó-

Xartal József
plébános

A Gyermekjóléti Szolgálat

ISKO1A OIDAL

A

slr1ó szdl kimondaniok.
Budapest és a városok népe tájékozott volt, Ióbb
tv csatornán át szerezte informáoióit és ludotl
mérlegelni'
EZért döntött a Jz0ciolisla politikai életberendezkedés me]lett' Á vídék lakosságinak nagy része
egyszerűbb gondolkodású - ha nem is ve7etékes
rádión át szerezte politikai isnieteteit mindig egy
hu]límhosszon néZte a t\ adásait'

etta nem egéSzséges do]og'

Keilves sverekek!

ÖrommöI tesslÜk Lölhirré. hos\ a Műre|őde'i Házban mesújult íormában folytarjl rerékeij'éget a jálr7óhál'

KíroS betegséget tud okoznj'

A mepizéoült kömvezetbe Sikerült beslereZni 5zimos úi. érde-

Magyarországon nagyon sok ember dohányzik'
Az én nagyapám iS dohán}zott'
Ei is mesélek egy töIténetet'

hlto.

kes .jítékoi' Van egy szímírógépis. amin rengeteg játék ta)á1-

Ha hoztok r ideokazenát. Iehetoseg ran a meste[inlésére.
E'zek mellett (alálharók tánasjáLékö{ es sporieslköZök i\.

Volt egyszer' ho] nem volt, élt egl ember. olyan harminc év körüli.
Elment aZ ál]atkertbe és lás/újtott. Pedig ki volt írr'a: Dohányozni Ti1os|

Minden héten szerdán' ós pénteken várunk titeket' 13-15

Minden egyes állat megfertőZődött'

Máius 29-én 14 órától wermeknaoi iátstiháual kedveskedik

Megtalálták a bácsit' és felelősségre vonták, miért fertőzi neg az állatokat?
A nókus köhögött, a papagáj berekedt, és a da]os pacsilta sem tudott nár
olyan szépen éneke}ni.

A kis csirnpánz mirjom annyira megbetegedett' hogy

a

doktolbácsit iS ki kel

]ett hivatni hoZZá'

A bácsi nag/on megbánta meggondo]at]an Viselkedését'amiért ennyi kcdves
állat bete8 lett'
Leszokott a dohányzásrói és elszegődött az á]latkertbe gondozónak.
Nagy Szeretettel éS ápo]ással viselte gondját a sok kis 1akónak.

Kovács Krisztjna ]/a

2002. ndlus

orarg.

neÉek a Műrelődé,'i Híi és a Gvdre(ióléü Szolsálar.
Váriuk az örleteiLeker' hor:v milv"en iáiékokat. teiekenrséseket
űzn'étek szrvesen a sZrbad6an. d. az'épületben'
Nlas:

Waldmann Péter oszicholó!'us máius 9-en. 2J-án iön a Gvernekióléti SzolsáIat Felszab"ad u lás"u. ő5-ö\ \lám a'lart taláIhato rrodataDa.

Minden'lti rakár felnótt. akár $ermek)aktnek v:r]amj]ren lelki
oroblémáia r an. be ielentlezhéi az 573-820-as teIe lon'zátnon.
h kezelédek ingyeniesek.
A germekjóléti smlgálat
ml nl{ttilrsal
t

Reilvénvkedvelők rovolo
Ha szeretünk Valakit' többnyire teljes valójában birtokolni
sZeretnénk s képtelenek vagyunk elengedni' Szorítjuk.
hogy megtarthassuk' megíosztva őt szabadságátó],
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lünk a magánytól. Félünk. hogy elhagy'
A fenti gondolat t'olytatásaként lejhényünk fő soraiban egy

Áprilisi szárnunk helyes megfejtése:
Ne panaszkodj, hogr megöregedtél!
EZ a kváltság nem mindenknek adatik meg.

ilem kérek ndst

Szerencsés megfejtőnk:
Tandari \'ince. Röszke lI. kerület 181. szám alatti lakos.
Nyereményét a Teleházban veheti át.
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Trrntcz 'lózsef

Közérdekű teleÍonszúmok
Rendőrsés: l07

1Ízoltók:-l05

Mentők

571-820: 573-821

104

Röszkei Rendőrörs: 213 234
Polsárőrsés: 06-2019 -l11 -3il:

'

-

27.1-.189

Önkéntes tűzoltók:
Vargl Lász]ó parancsnok:
06 10/g-2l8-7S7
Papdi Lász1ó: 06-1 012-145 -943
Határforgalmi kirendeltség: 273-4l0
Hatiárőrizeti Kirendeltség: 425-982
{Szeged. Moszkvai krt. 12 14.)

orvosi rendelók:

Dr. Tari Zoltán háziorvos:
21

3 -

Védónői szolsálat: 573-822
Családsegrto"es 91ermekjóléri szoIgálat

510, 06 -1 0 I 313,9914

Dr. Sörénvházi Jlona s\ermekunos:
57]-8l0: Ób-]0/4tr]_72s0
Dr' Veréczkey Gyula háziotlos:
213-323
Dr. Szita Vilma fogor.ros: 273'3'14

T. sgr. 15

_

lersegl vlzmu: )/J-vlu

rhetköznap 7-o óráig

Vízmű ü gyelet: ()r'20/48s-5899

Közoonti orryosi üwelet: 474-]74

lSze'ged. Kossuth

09 80/822-999 r rng'ere^.'). 06-40/828-282
:

r

Szennwíz hibabeieIentés:

17.)

Cyc'jrgyi Arpad: 0ó 2t]/9-17]-375

Szennwtz sénház:

Á]htorvosi üwelet:

51 3'91

1

Dr. Perenri Jínbs: 0r _10/9-982-ö84

Tlnács Éolan"d:'06- 2019 |15-632

Intézmények:
Po]gármelterl hir a|al : 573-031
Naókö7iotthonos ovodr: 573-790

latos információ: 489-789/204 (S2egedi
KöÍnyeZetgaZdálkodási Kht.)

Álrilános ]sko]a:

De!áz hibabeielentés: 06-80/820- 14l
sli']ird hu]ladék ellzállításáral kapcso-

.57]-750

Snortcsarnok: 27J'250
Mrivelcirlési ház: 57]-780. 57.]-78l
Könvvtár: 57]-780, 573-78l
Po,'táh ivrtal: 57].q50 lFax: 27J-30qr
Teleház: 573-870
Fa]usazdász: 573-870
Pléb?nia hivatal: 273-260

Tanvagondnokok, tanvafelelősök

Szoigáltatrások:

3301

Kíbe]TV hibabeielentes:
Márki Jencj: 0ó 20/9-858-lll

Ördös Tibor: 06-2013'321 - 196
Demas) mórahalmi üg{élszoIgáIlr

:

Hornvák János tanyagondnok: 06.]0/97ö-6656

Korác'ne Kacz Erika tan1agondnok:
06-20/360-5418
Mls\ ari Béla tanrafele1os: 06-20/978

6s07

Széll György tanyafelelős: 06-201332Németh Ferdinándné 06-201336-1 653
Laki Judít tanyafelelős: 06-70/3l3-9906

:

