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Eliött a t'avasz
R.{jöttél nár'
Igen

'

hogl

a tél után a

tavaszjön?

mondta Té] Osznek'

5zcirri eljött a tlrasz. Minden virágba bo

Ü

rult. S r Tar-.r c'a( a/on gondolko/olt. mi
lesz. amikor eljön a nyiár'
Aztán észrevetlTavasz egy gyönyörű

]'i1gol. szentséges Szűz

Márja!

SZép vls nézte,

csak néZte azt a szép virágot.
Egyszer megszólal az osz:
vinigot? Honnan van?

-

Te csináltad a

Tavasz azt mondÍa: ő az én gyermekem.

-

Nem mondod!!
De igen, ő az én gyermekem'
Tudod bevallom. én ezt már tudtan.

Hogy csaphattál be?
Megjelent Karácsony este egr angyal és úgy'
mint Máriának megmondta: "
_ Na jó' e1hiszem| De most a legfontosabb
a

grermekem.

S így most már mindenki gyemeket szü]t'

S

íelnevelte a maga három hónapjában.

ho5 igalal Ínondol.le-

Hig91éLek el' lehet.

het, hogy nem, de az bizlos, hogy Tavasz
meglátta azt a szép virágot' s rájött, hogy aZ
ó gyemeke'
Té1rnondja:

Krisztina

KoYács

Röszke Község Képviselő-teslületének Lapja

3'la osztá]'y

XI. évfolyam 4. sz.

Ú;eIttttsi rendszer o löszkei tonyovilúgbon élőknek
Tájékozlatom köZségiink tanyavilágban élő lakosságát' hogy a Homokháti onkományzatok Kistérségfe.jlesztéSiTánu]ása a Szociális és Családügyi Minisztéíiummal kijzösen a tanyán é1ő em
berek gondjainak. problémáinak feltifuísa, neg'
oldása édekében, annak segítéséretanyagond'

nok

tanyafelelősi modellprognmot dolgozott
ki. A modellprogramban - amely 2002. november 15 ig tart Móralralorn váms' szatymaz köZ'

mellett Rd'zle közseg Önkormán}zata is réSZt vesz, a röszkei ta;ryákon é1ő
lakó|ársainkat is bevonva'
Március 15-től a plogmm keretében két fő ta"
seg. Kelabia kö/seg

nyagondnok dolgozik; Hornyák János
Kovácsné Kacz

Erika' Az ő

tanyafelelős segíti.

Tanyafelelősök:

Széll Györgr'

Ferdinándné, Laki Judit'
Hornyák János,

és

munkájukat 5

Németh

Magari Béla és

Egl

tanyalelelősre kb.; 56-60 ]akott tanya jut'
tanyafelelősajk és a tanyagondnokok kdzött
Rriszke tanyavilága oly formában kerü]t felosztásra, hogy a tanyafe]elóSök a lakókörzetükhöz
legközelebb esó tanyiík 1akóinak nyijtanak Segít-

Miben nyújthat segítsége1a

társai[knak a tanyagondnoki-tanyafelelósi
hálózat?

Ebéd igény1ése'bevásárlás segítése, orvoshoz va1ó eljutás segítése, ha valami elrcnlik a tanyában
a javítás megszenezése, hivatalos ügyek intéZésének megszenezése és minden olyan prcb]éma
kezeléSében'melyet a tanyrin élő idós, fiatal vagy
középkorú egyedül é1ő emberek, csa}ádok, nem
tudnak segílségnélhil negoldani'
A tanyafelelősajk maguk is tanyákon élő polgáruk' könnyen elérhetók, amennyiben gond' probléna van, kérern keressék fel óket'
A tanyagondnokok illelve tanyafelelősök folya_
malo.lrn neglílogatjaI a tan)arllag valamennyi
lakóját, hogy a fe:rt említett és egyób prob1ómákat
köZösen meg tudják beszélni' s a szükséges segítségnyújtást meg Íudjuk Szervezni.

Kérem, hogy látogatásukat ne vegyék Zaklatás_

séget.

nak, hiszen ők csak az önként válla]t feladalukat
végzik' segítő
.
Amennyiben ez a program az onök segí:ó
közreműködésével jól sikerül. al'*or reményeink
szerint eZ a program a következő években is folytatódik' de már a Homokháti Kistérség mind a 15
teiepüiésének a tarlyavjlágát be\'onva.

rendszerét
tanyagondnokok-tanyafelelősök
községünkben a Csajádsegíő-, Gyemekjóléti
'
és Védőnői SzoJgálat intéZnényéheztelepíteltük,
melynek vezetője Csíszámé Kónya Tünde' EZ a
szolgálat nem egyenlő a házi szociális gondozói
hálóZattal, ennek kiegészítése'kibóvítése.

Járom a tanyákat.

Többed magammal'

A

A

Tongo nepe

tany.án élő lakó-

szándékkal'

Magari László
poIgármester

Családokhoz megyünk,
Tele jó szándékkal'

Érdeklődünk miiyen a sorsuk,
Könnyű e? Nehéz

el

Segíteni nem-e tudunk?
Jó szándék vezérli

A kis csapatunk,
Mégis van' hol hiába kopogunk'
Ha nem tudja a polgámester'

Mi

a gond' a tanya világba,

Segíteni nem iud'
Hiába

a

jó szándéka'

KéÍjükijnöket' tiSztelt emberek

A kopogtató
El

ne

I

Segítséget

kiildjétek'

Engedjétek

ól1tet

be,

S mondjátok ei nekik,

Mi az mi fáj neLtek?
s a panaszt ők megértik.
A segító kezet fogadjátok el'
Értetek harcol'

a

polgiírmeÍer'

Kothencz

UnnepeÍt

hogy

\1rágrasárnap :
Húsvételótti rasárnap. a római e5lház elneve
ZéSe SZeÍint Dominica palmarum' azaz pálnra
vasániap' Nelét aZ e napon szokásos pálma
.rentelé*ol kaptd. amil il/ eg1\jr lerl. 1cru-

zsálemi bevonulásának emlékére rendelt e]' Ná]unk ezl a SZe a áSt barkaszentelésnek is neveZik. virágvasámap a tavasz e1ső nagy ünnepe. A
Szépség. a tiszlaság ünnepe, ame]}'re a nők
nlindig a legeiegánsabb viseletüket öltötték feL'
Virágvasárnap a grermekek ünnepe iS. AZoké a
gyermekeké, akik ha.jdan olt magasztalták Jézust az ujjongójeruzsá]emi lömegben' Akiket ő
ölbevelt, akiket megáldott' de azoké is akik ma
aZ ünnep reggglén virággal a kezükben indulnak a ten]plomba. hog/ ta1álkozzanak Ve]e'

Na$csütörtök:
A Bihli,r./erinl e/en

a napon ro

L iz ulol.i rr-

c\o-J. ,rmi\or lerr. a jeruz.alemi Cel.er.rre
kertben búcsútvetl hnít\ányaitól

Ene az eserrrényre utal aZ a Égi szokás, hogy
nag/csütörtökön

este a harangok elhal1gatnak.

[elldTddi\ nrpj:ln .zr)la.nak meg u'
ra. Azt mondják: ,,A harangok Rómába men

es

c\dl

a

tek "
Nag/péntek:

vasámap

mírc' 22-e és ápr' 25-e

tartassék, atrre]y mindig

köZötti időre esik' eZ az időpont azonban csak
8' SZ' óta vált íltalánossá'

Húséthétfő:
Vízbelető' vízhányó hétfő elnevezése uta] a
szokis eredeti jel1egére'

Ieles napok
Aori

i'

l.:

VJld'/l_űleP \dlJmil)en léll(lnelC' l,]\,]./kö

'/önló pogán) hag1onln1ta rezethetri rl.'ra'
Mrr lz cjkori gö'dgö\ i. meglreldlljk e$m,ln

eTen il napon.
Aprilis 3': Csi1lagászati világnap

\plili'

].: Lgé.r.epüp1r világnap

1947-ben alakult meg a WHO.
A világszenezet cé1ja a nemzetköZi egéSZSég
ügyi nrunka irányítása és öSszehangoláSa' to
vábbá a kömyezel akíV \édelme'
Aprilis 8.; Errrberszeretet világnapja
Aprilis l0.: Nemzeti Rákellenes nap

Aprllis

11.:

KóltéSZet napja

1964 óta JóZSef Attila Születésnapjára emlékez-

Nag/szombat:

Gyórgy napja.
1992 óta rendezik meg.
Apri]is 27.: vakvezető Kutyák napja
1994-ben ünnepelték neg először, a Nagy-Britanniában ]évij vakvezető Kutyakiképző Iskolák
v-ilágszövetségének ödete nyomán'
Aprilis 2E.: TesMnrÍosok világnapja
1957' április 28_án a franciaországi AixJes_
Bains-ban megalakult a Testvérvárosok Világ

ban nyugvásának emlékezete' a tűz és éte]szen-

te]éS alka]ma' Nagyszombat regge] a Sdtét
díszeitől negtbsztott templomokat Zijld ágak
kal és virágokkal díszíettékfel' Naplemente
utan pedig korn enetet enc\cIe-'rridkona icr
ták köfil aZ lsten hízát' Azután megSzóla1tak a
harangok, hiszen visszatének Rómából'
Harangzúgás köZepette a hívek bevonu1hk a
templomba, az oltárokon meggyújtják a 5,ettyákat, és aZ é]etet jelképezó lángokkal ünneplik a feltánadást' A tűZszenteléshez szátnos hiedelen fűZődött: védelmet nyújtott a rossz idő,
a szerencsétlenséga tűzvész e1len' A szertartáson réSZt \'evók a parazsat hazavitték éS a
lűZhelyen aZ előző estén kialudt tüZet, ezzel
gyújtották meg'

Húwétvasárnap :

A

kereszténység egyik legnag/obb ünnepe' e
SZtus feltámadását. Húsvétnapon ünnepli
kor ér véget a 40 napig taíó böjt' a húStól való
tartózkodás, innen származik aZ ünnep maglar
elnevezése is. Ezl a napot előZi meg hét héttel a
farsang rasámapja és kijvetj ölven nap múlva a

K

Tsinat

i.

sz.

elhatarozta,

1961-ben ezen a napon a Szovjetunióban Föld

körüli pályfua bocsáÍották a világ első, embert

'zlllrto

ürha1ojar. Íedelretén Jurr1 AJel'szejer

Aprilis

18.;

ic.

Gagarin repülőórnaggyal'
Műemlékvédelmi nap

Aprilis 22': Föld napja
1970

de a csodás ízű kelt tészta az ő

lenkedtem körü]ötte'

Apri1is 12': Urhajózás napja

nag}'hét utolsó napja. Jézus sír-

len ízíí.il]atú ke]tka]ácsaihoz' Kgmgncében sütött'
Nem csak kalácsot' kenyeret, kenyértéSztábó] ]ángost. pici cipócskát' közepében kis kolbássza] nokünk gyenlekeknek.

Húsvétot rnege1őző péntek' a kereszténység e
napon emlékezik Jézus keleszthalálára'
E napon az emberek a fahak szélénlél'ó Ká]vária dombokra vonu]tak' A Kiálvária név ana a
jer'uzsá1emi hegyre utal' aho] JéZust kercSztre
fesZítették'
Nag/pénteken a templomok o]tírít. a szobrokat
és képeket letakarták. a g}rÍtyákat is elo]tották.
eZZe1 em1ékezteh'e a hívőket JéZus ha]á]iÍa.
Az utóbbi évtizedekben legismertebb szokás
vo]t, hogy ezen a napon hajnali 2'3 óta körül Jernentek a fiatalok a pataka mosdani. A mosar lol)a.ltal .uemben e.
"odl, mind,g
viSSZakéZbóltörtént' A rnosakodás után a patak
vilébőlhaza iS Yittek és a húsvéti ünnepek alatt
is azzal mosakodtak. áIta]ában egószségvaúZs
ló cél]a1'

A nagyböjl és a

Amiről ími fogok' vagy máSfél emberóltónyire n11ilik vissza a rnúltba, drága Naeymamím fe]edhetel

Ez mindig az ó tiszte vo]t' En ,.se8ítettem'' ügyel

v€ ünnepeljük'

r r

Edesanyám keltkalacsa

a húsvétünnepe a tavaszi napéjeg/enlőSég

után következő holdtölte utáni

.

ben az Egyesüh Allamokból indult el a

világméretű kömyezewédelmi akciónap'
Magyarországon 1990 óta rendezik rneg.
Aprilis 22.: Holocaust világnap
fu un' Jom Hásoá' a puSZtítáS gyáSznapja Izrae]ben. szelte a világon a kegyetlen fájda1on

lapp

Aprilis 22': Apolók napja
Aprilis 23': A kön1l napja
Aprilis 24.: Magyar Rendórség napja szent

sZövetSége (UTo).

E napot a városok közötti

együttműkÖdés érdekében ünnep1ik'
Apri1is 29': Táncművészet világnapja
A Nemzetközi Színházi lntéZet 1981' évi Ínad

ridi

közg1űlésének kezdenényezésére1982
ben ünnepe]ték meg e]óször' megemlékezve
Jean G' Novene francia ba]etrúncos' aZ e$/e
temes táncművéSzet nagy megújítójának szü1e
téSnapjfuól'
Aprilis 30': Méhek napja Magyarországon

A Magyar Mehé.uek Eg5esirleteneL lerdeme-

n)e/e\erc lqg4 óla ünnepeljÜk' Célja a halai
méZfogyasZtás növeléSe'

ügyes kezei nyomán fomálódott fonatossá' kapros,
túrós lepénnyé.diós, míkos beig1ite. 1elcáros pa

puccsá, hajtogatott kiflivé. pereccé. madárkává'

s

mindenné, amit''megrendeltünk"'
Dr.rgr 14amiLa \/erLar(as./eruer daga.z ott.. pihentette, kelesztette, fornálta, sütötte a vi]ág legjobb kalácsát' Edesanyám eg1szer egyszer mé]tatlankod\a próbálkozott' hogy mindent ú$ csiná]t,
mint Mamika, de se-kinézetre. sc á]lagra' se íZrc
m9g Sem köZe]ítette Edesan),jáét'

Nagymama csak moso]ygolt' hogy nagyon szívesen
sütió, amíg bírja, s a lánya Edesanyám csakcsi
nálja a piskótát, Zsgrbót. hóLillit, arnihez csak kedve

van' Va]amennyiünknek eZ vo1t a teméSzetes'
Huszonnégy éwel eze1őtt' mire újszülöttkiSlányom
mll haraerkertünk a l']rnrl'arcil' Jrága \aEnaman
nem Sütött nekünk fonatost. Lepélyt ... soha többé
semmit.
S ekkor, egyszercsak Édesanyám dagasztdta a ka]á-

csot' Igen finomra sikeredett, csak picit sósabb lolt
a megszokottnál'
Nern ka]kulálta be' hogy a könnye is sós'
Edesanyán nár nem kemencében sütött. De o]yan
finomakat' hogy az ízek is mír Nagymamára emlékeztettek a ibnafusban' lekvárosban, kiflikben' Sőt!
Édesanyám már piskótatészlál önlölt keh alapra ra
kott alma tetejére' s tojáshabot siníton ú. Hát az
maga volt a csoda
Es Sütött nlindent, amit 5ermekeim kértek. Madár
kát' csigát''.
En pedig piskótatekercSet' Zserbót' kosárkít. men
hiába ptóbáltam' a ke1t tészta seh-ogan sen sikere'
dett olyanra, mint Edesanyímé.o is csak mosolygott' S nondta, nag'von szívesen csinálja. míg bír.ja.
I

I$

is volt.

Három éWel ezelőtt Sütöttem a nckenr is sósra silie_
redett' e]só kelt kiÍliket' Beteg Édesanyám arla vágyott, és megcsiná]ni már nem bírta' Mikor odaértem hozzá a kórházba - szigolú diétáját kicsil meg
hanrisítla _ a pirosra sü]t' il]atozó. loszlós Liflik|el,
megsimogatott és azl mondla, áldja nieg az Isten a
kczeimet.
E$- é\'c' hogy ellemetlük, de mintha tegnap lett volna' Engem is kér1e1 pici unokátn:
,,Tér]gt Mamita, süSsünk tiSnyuszit éS cSida-bidát is!
Jó'] sedítet|''
Mindenki nagyon szereti a keltkalácsot.

A íonatost'
lepényt' a kiflit' ' ' Hálás kózönség a családom.
Ta1án e5lszer a kenyérstitést iS megpróbálom'
A kislányom pedig gyiimö]cstortát süt' '.
a

De Ti. többiek nag,von sokáig egyótek még Édesanyátok ke1tka]ácsít'

Dicsérjétek,köszönjétgk meg, s ne siettessétek az
idót' hogy sütni is oly jól tudjatok' mint ő'
Rejtsétek a szívetek legtávo1abbi zugába' hog) es/
szer meg kell tanulnotok!

Ábrahám Gyiingri
könW'táros

Fiilöpné Kiss Ibolya

20a2. óptilk

A Gyermekjóléti Szolgálat
A gerrnek

6

@agrígus kapaolala

a

Pedagógus és a giennek kapcsolata igen
érdekes le]ki folyamatokon alapul' A pedagógusok gyakan akant]anul is behelyettesítődnek
szülők szerepébe,
il'venkor a feléjük irán1tló viselkedésÍ'or-

a

mák nem elsősorban nekik. hanem a
szülőhek szólnak' A klasszikus pedagó'

giai hag]omiály pont ere épít| a szülői te'
kintély átvételével erőS kötődés alakulki a
tanu1óba.n aZ oktató felé.
A mai társadalmakbal a sztl1ői tekinlély
meggyengüléséle} együtt járó lázadás az'

ani

a tanár és a

glermek kapcso]atában js

megjelenik. Tehát a gyermek szernbeniíJlásanen mindig a pedagógusnak szól' Ha
ene nem agresszió a pedagógus válasza.
akkol döntó tényezővé válhat a gyermek
életében'A pedagógusnak ezt a hel)zetet
át kell audni látni. mivel eZ fontos infol_
mációval szolgálhat számára. A lázadás
oka fakadhat a túl engedókeny családi

ónál1ósulni a germeket, és íg/ nem tld
koní'1iktusba kerülni a szüleivel. ezzel
eryütt nem tudja kipóbáini a szülei szerctetét és elfogadását Sem. A túl eós családi kötésben lévő gyermek is lázadhat,
hiszen nem engedik az öná]lósu]áSi törei_
véseit megéini'

Mindkét esetben a lázadó gyemek szívesen vállalja a szembenálló szercpét u
oszlályban, ezáltal e]ismeÉSt vív ki a kortárskiizösségben' EZ a viselkedés azt a veszély hordozza magábaa' hory az iskola
erre negatívan, krekesaóssel válaszo]. A
gyermek megbélyegzése' nevetségessé téaele nem oldja meg a prob]émát, inkább

Ielesorok - Aki holliu' udiu úl!
lBNl számítógépet ny€rt A Röszkei Teleház az
Teleházak R€gionális

Po]gármesteÍ

5Zo]gá]ati autójába.

E7 egy igazán eÍed
ményes és szeren
cSés délelótt vo]t'

toleháZ n]unkat/Lrs

HIREK
a K é pvis e lő -te stület hózataj dróI

RdSzkéÍől éS az itt látottakról.
Március 23 án Csengelére indult népes
csapatunk' hiszen miír ötödik éVe
',szom_
szédolunk'' a könyékbe1i telepü1ésekle1.
Három busszal vágtunk neki a nag) ka_
landnak. a részletekrő] Turucz Jtiska írását ohashatják ]apunkban.
A 27-én megtartott húSvétijátSZóháZun
kon a gyerekek kedriikre alkothattak' ké
Szü]t itt tojás_nyuszi. hímes tojások min
denié]e technikáral díszítve. kisebb aján
dékok éS díSzes tojástartók iS'
A gyerekek nagyon élvezték aZ alkotáSl'
ezt a.jó szokísunkat toi,ábbra is megtarr

az umákhoz a maglar rá
lasztópolgár ebból nem lehetett ióslá
sokba bocsátkozni a választások végered
ményéti1letően l

VégéhelköZeledik a Személy és segéd_
niotor_vezetői tanfolyamunk' örijmömre
szolgált, hogy sikerült helyben elindíta_
nunk a kurzust. így nem kevés utazási
költséget és idót takaríthattak meg a
ÍésZtvevók.

Már.,csak'' a vizsgík vannak hátra. ami
hez sok szerencsét kíránokI
Március 9_én' a lavasz első napjajt g}el_
mek táncháZZa1 kijsZöntőtlük'
Négv te1epülésről láttuk vcndégül a 230
néptáncot szerető g}€rckeket'
A sZeged Táncegyüttes Zenészei húZták a
nótát egészen dé]ig.

Persze nem feledkeztünk el aZ éteLról
italról sem. nyugdíjasaink finonabbnál
fi nomabb Süteményekke] jáIultak holzá a
tártcház sikeréhez'

Köszönet

órle

I

Zajlanak a sakk-bajnokság tbrdulói is.
minden m1rsodik hét végén a művelódési
házban játsszák rneccseiket aZ éÍintettek'
Következó számunkban hosszabb cikk
ben oivashatnak najd siketeikő1'
Szóp műsonal emlékeztünk meg március
15-dikérő] az iskolások köZreműködésóve]'

Bolgár vendégeket ka]auzoltam közsé-

günkben egy dé]e]óttön át, mesnéZték a
te]ehá7at. aZ isko]át és az óvodát is' Pol-

a

úr

Bende Ánnamária

kossági Íórumot'
sa napjánjárult

ÉsZÍ\,evő

be a dobozokat

AEermekióléti szolEálatnunkaLármi

gármester úr bemutatta települéSünket iS,

cikk írá_

többi

irig1kedő pillantásai
köZepette pakoituk

már többé' kevésbé jogosan lázad, és 1á_
zít. A gyermekek nevelése mind aZ ottho_
ni. mind az iskolai közegben bonyolult,
íelelősségteljes munka, de aZ arany középút megtaliílásával viszonylag könnyedén át lehet vószelni a lázadó ko.szakol.

a választások köZe]edté\e]
tÖbb párt tartott a múvelódési házban lavo]t _, e

va_

Közhasznú Egesületének koordinálá_

A

MUKODO
A rész\éte] igen vá]tozó

Ltd',

sával.
,,A gazdasiigos konmunikitió kora'' címnte] tartdtak szemináriumot nárcius 26_án' Szegeden' A rcndezvényre meghívták a ré
gióban működó te]eháZakat' a polgármestereket és a területfej
le.zté.bcn crr]eke]r'/dkerhereke|'
Az előadásoklt kijvgtóen egy Számítógépet Sorsoltak ki azon
teleházak köZött' akik a rendenénye a települéSük polgiírnestel_
ét is magukk4l vitték NYERT a Rószkei Teleház'

elmélyíti. Az így mggbánlott gyemek

légkör-ból, ahol túl könnyen engedik

Má]ciusban

Avaya

lamint a Pol}Eon Kít. egrüttműködésével, a Dél-alföldi

a

vendégek eljsmeróen nyiiatkoZtak

jukl

Áartlisi rendezvén! és vásárnaotár:
]5' Ruházati vásár
17' Műanyag és aprócikk vásár
20' Nyugdíjas bál
Goretti_kör iíjúSági rendeZvén}'e

22' Véradás
22-26-ig Röszkei Egészséghét
programjai és szűróvizsgálatai

Máiusi előzetes:
5. Aryák napi megemlékezés
(10'30 óra)

10' A röszkei gyerek néptáncosok évzáró
műsora, melyen fellép a szegedi Kardos
csoport is
15. Bűvészműsor g1erekeknek (10 óra)

Borhásné Márki Márta

dajntéSt és határozatot hoztak
képviselóink. Egy téI{i$'e]ó rendszer kiépítésére
nyílhat ]ehetőSég a
Biztonságos Ma8}arországért Közalapít\ány pályázata útján. me]y a

Március 27_én több fbntos
közbiZtoDság

nicgerősítését szolg1r1hatja ma.jd'

Még mindig nem adtuk fel a Szenn}"r'í7csatoma ll./B éS ul' ik üle
mének pílyázati tínrogatíssa] történő megvalósítáSát'
I8az' tavaly nem támogatták terve]nket, négis beadjuk a címzett és a
céltámogatásokra \onatkozó pá]yáZatainkat' A Fö]r]műve]ési és Vi-

dékfejlesztési Minisztériumhoz telepü]ósünk köZponti terLi]etének, a
sZent Antal lémek. a JóZscf Attila utcai autóbuszöblök és a FeIszaba
du]ás utcai új parko]ók építéséIeküldtük el pályáZatainkal. A fejleSZ
lések bekerülési költségeinek 25clc_át biztositja Röszke' a többjt tá
nogatás útJán kívánjuk megszerezni' ElfogadáSÍa keÍült a bölcsőde
kialakításÍra vonatkozó szerződés is iíj' Danl András vállalkozóval'
fu óvoda eg1 elkülőnített részébenkezdl majd meg működéSét a
Röszkei Bölcsóde. remé1hető1eg miir szeptembertől' Eg} új tönóny
kötelezi ana aZ önkonnányzatokal, hos/ közljsztvise]óik teijesítj!é_
nyét ninden évben énékeljék.és a munka végzése kapcsán kiernelt
cé]okat hatáIozlanak meg' EZt készítclte e] Angyal Zsolt al.je€}ző,
me]yet a kéPvise]ők kjegészítései után el is fbgadtak' A családse8ítő,
Gyemekjó]éti és Védőnői sZolgá]at róVidesen új épij]etbe költöZik,
hiszcn ahol eddlg működtek igen s2űkösnek bizonyuJt már' Az ön
kormán1zat lásárolt egy ingatlant erre a célÍa. a váSárláSra vonatkozó
adás!ételj SZerZódéSt is jóvíhagytrik a képt iseiők'Po1gánneste| úr tá_

a

képviselőket, hogy az ország cgyik legnagyobb
ál április 3_án Rószkén, erról o]rashatnak egy
bőlebb újékozlatól a po]gármester úr tollábó]' Elindult településün-

.jékoZtatta

határátkelójét adják

kön a lan)agondnokj rendszer is. mely a tanyai lakosság igényeinek
felméIésétés a mindcnnapi scgítsé8nyújtíistcéIozza' Enől a témáró]
is olvashatn& bőlebben az újságban. Az Allami Számlelószék vizs
8álatot taJt őnkolmányzatunknál' az éves zárszámadás helyességét
ellenőrzik majd' Magyari László örömnel tájékoztatta anól is a
képviselőket' hogy egy rendez!ényen meiyen ő is jc]en \'olt. a Rijszkei
Kaláka Eg}esü]el es/ IBM típusú szeniólyi számítósépet nyert' A
rendezvényl civi] szelvezeteknek tartották. Akik magukkal vitték po]_
gármesterüket, azok között sorsolták ki a számítógépet. Ezúton kci
szönöm trreg polgármoster úmal a résnételt, hiszen ha nem kísére]ben
nülte| esé]yünk sen ]ett volna a nyercmén)n]'

BMNI

2aa2. ilprílis
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SZULOI ERTEKEZLET
Összevont szü|ői értekezlet€t tartott a Művelődési
ház na5termdben az Általáno. itkola. Az összejöretelen m€gielent az igazgató úr vezetésévela tantestület teljes létszámban, mint t'enntartó, az önkormán}zat is képliseltette magát a polgármcster úr és
a képviselők személyében'Természetesen a harmadik fél, a szüló1i is jelen voltak.

A kezdéskor még eJég kevescn.

de aZ érÍekezlet\égére

mír nem o]yan sok szék ír''á]kodoll üIesen' Emlékeze
temben kelesgéhe, bármennyire is eró1ködten']. nen
cm]ékeztem hasonló öSSZejö\,Etelre. Kicsit furán értz
terrr magam,

miközben

a nevemre

szóló rneghívót olvas-

tam' Nem tudlam e1dönteni. mj indoko]ta azt, hos/
ezen a heJ1en' és ncnr az isko1ában' az önkormán1zati
képviselók jeJenlétében töllénjen neg e7 a7 e8}edi
SZü]ői értekez]et' Eszembe jutott' hogy a iegutóbbi biZottsági üléSen eg1ik képviselőtársan meglepó aktivi'
táSt nutatott' az isko]íla] kapcso]aloS dolgokban' Rövidde1ezután. egy másik képviselő köZö1te SejtelmeSen
vclcrl. hogy baj van az jskolában, foglalkozni kellene
az üggel.
Hal]gattasson meg a másik fél is gondoltam. miközben
az isko]ábLLn. a direktor úmak Szegeztem a kéldést'
]\,leg kel] mondanom, neglepődtem, hog1 ó c$általán
nem lepődön mcg a kérdésemen.A rövid beszélgetéSünk alatt aZ a \élemény alaku1t k bennen, hog} igen.
\'an baj aZ rskol,lban' csakhog} ezért nem az iskola a
fe]e]ős'
Ezek után izgalonnal. és nlg'v kílúncsisággai vár'tan'
vrjon rrrilyen lej1ernények \,1lrhatóak ezen a r'endkívüli
s7ü]ói éltekezlelen' AZ igazgató úr röviden kijszijntötte
az eg}'be$ úheket. majd ismertette veliink az isko]a

hétköznapi életél'Ebból előszöt is megtudhattuk all.
hogy a munka szigoúan al e1fogadott oktatáSi' éS ne\'eléSj pÍogranlban lcírtak szerint folyik'

EZ a pn]glam aZ önkormányzat által is negitaton. és
clfogadott. ettől eltérni csak fejlesztő' il]el\,e jobbító
sz,Lndékkal lehet. KiderÍiltek to!ábbi'L. az intéznén1't

beiblyí$]ó polití\,. éS negatív tényezííkegyaránt. Hal]
hattunk a mú]t, és a.je1en dolgairól. megisnrerlretlük a
Jijvó e]képze]éseit' teÍ!€1Í.

A hallgatósíg mcgtudhalta,

aZ idáig

íolyó munka eled-

ményeit' információkal kaphattunk

a

testület
fölkészültségéró1' és képZettsógéró1 egyaránt' Mondhatjuk azt, hogy napi kapcsolatban van az iskola a g1'ere
kekkel, és tetmészetesen rajtuk keresztül a sZü1őkkel iS'
mír ha ezt ók is igénylik, és odaiigye1nek a kapcso1at
tartísára'
Be1e,jezésü1 a jö\óbe is néZhetünk, azon terlek hal]a
tán' amit az intéznény elképzelt, ezek közü] is legna'
g'obb. az új iskola megva1ósítása' Hála Istennek' a mi
lalunkban a demográliai mutatók negnyugtatóak' ezek
a számok, és az iskolánk.jelenlegi állapcrta teszi indo
ko]ttá a lej1eSZtéSi teneket.

Az már viszonlelkeserítő' hogy az eZ irányú pá]yáZalot,
a 1e]enlegi konnányzat' kapá!ból elutasította, és ninl
köztudott, pénz né1kü1 a tervek' tervek is muadnak' A't
iskolaigazgatii beszánoló.ja után a lalu e]só embcre, a
polgármester úr kijszöntölte

a tantestületet a jelenle\'íj

SZülóket. éS !'endégekct'

Rijvid hozzáSzólísában arról bizbsít()tta aZ intéZménYl.
és annak dolgozóit, hogy aZ önkormányzat, ugyanúg'v,
mint ez idáig biztosíhni fogja a nyugodt munkihoz, a
tóle telhető anyagi és erkölcsi iedezetet' A rcndez\'ény
színvonalát cnre]te, a két meghívott szaké rtő jc]enléte is'

Mindkettejtiktó] magas szintű, éS tartalmas

elóadiaLst

hallhattunk' aZ oktatás1 niunkáúl' országos viszonylat-

4

ban' és falunkra vonatkozóari egyaúnt'
Szeglű Imre tanár úl. egy igazi hozzáértó preciziti:tsáva]. kivetítón keresztül ciemezte' és lázolta töl a mai
nagyar'országi oktatíSi' és iskolai helyletet' Ezekbó]
sok ninden kiderült' és érthetíi!é!ált. miért ilyen az
oktatás he\zete, mint amilyen jelenieg' Tanulságos' és
e]gondo]kodtató adatokal tudhattunk meg abból a
Íé]mélésbő]is, anrelvet röszkei g1erekekkel légeztcttek
e. fhb,i -z JoJrok J/l oi/on\rt-ak. hog ..rjno. r rrrr
rohanó világunkban nag'on kerés az olyan szüló, akinek elég ide.je, és energiája van a gyereke napi
időbeosztására' és számon is ludja kémi azt. KiSS Fe
tenc. pszichológus tanár úr nas fokú szakértelenmel
beszélt az iskoláról. az oktatási módszereklől. és a pe
dagógus- gyermek kapcsolatíról'
Elrnondása slerint már nyugdíjas éveit tapossa, dc r'civid előadásából csak úgy SugáÍZott a pá]ya iránti szere
le|' J3É,'JJ' J/ okldlá'jelenlegi lel'e o.egei. e. 'zr_r,nala iránt' Jó tanácsokltal látta el a jelenlevő szü]őket.
é5 pedagógusokal egyaránt, abból a célból, hogy a 5'etrnekek az ó munki'Ljukbó1, és odafigyelésükből a lehetó
legtöbbet profitá]hasSanak' A hal]galóság értékeltejs
ezeket aZ érveket' nas/ tapssa] kiiszönte mog a tanfu úI
nak az e]őadást. A szakértői hozzíszólásokka] slakor1atilag az iskola részéról belEezíjdijtt a szülói é(ekez
]et első fele. AZ intéZnén!'\'ezetíije megkijszöntc a
hozzásZó]ásokat, éS vitáIa bocSította a7 e]hangzottakat'
Fijlké|tc ajelen le!ő szülőket' hog'_r kérdéseiket. és észÍevéte]eiket. esct]cges panaslaikat mosl táÍ.ják aZ jSkola' éS aZ önkormán}zat a terembcn levő képlise1ői e1é,
neEitatísra. Hiába lo]t a tijbbszijri kérés,al emberek
csendben hallgattak, netll eme]kedett e8yetlcn kéZ sem
a magasba. szólísn jelentke^€'Ig] aZ ijsszcvont szü]ői
éIlekezlemek elmaradt a m/rsodik f'e]e. órdck]ődés. kér
clós. és panasz hiániában'

A közüzemi szerződésekről
KöZüZemi

s7erzódést ke]l kijtnünk. ha

va1amely 1akóépület tula.jdonosai vagy

bérlói ]eszünk' i]lctve a kölülemi
bérbe adjuk lakóépületünket'

Ha aZ elköltöZó

|rp..ólr.o' elnte-'e.zte''

rali \,tc.'

tppen

ezert

l kérdósben, nem nindegy
volt számomra. mi ]esz riL a válasz. A mondr,acsinált
ü9 szépséghibája az. hogy akadt a teStü]etbíi], és a bifele1ősséget éreztem ebben

Zoltságomból iS olyan kép\'iSe]őtíÍsam'akit befo]yásol'
ni tudtak. igaz. nem ludon. milyen énekke]' A7 értekezleten ők is e]nrondhatták r'olria az álta1uk képt'iselt
szülók valós. vagy va]íÍ1an vádjait. Fö1tírhalták volna'
az ugyancsak va]ós, vagy va]('t]an prob1émíkat, sére1
meket. ug,vanis ez a dolguk. NEM TETTEKI
Visszaemlékezre gyermekeim il]ta]ános isko]ai kol
szakára. tanácsolhatom nrinden szti1őnek. ha probléma
merül 1'ö1' elóSZöI iS saiát magát' majd a csa]ádot kér.jo
szárrron' lrogy negtettek
nindent a prob]émr
megelőzésére. avagy megoldására' Soraim végén,de
nem utolsó sorban szerehlém negkösZönni aZ általános
iskola igazgatójának. ós aZ intélmén) összes do1gozó
jának' az idáig \égzett ]elkiismelotos nunki.ját' Kvá
nom. hop1 leg1en kedvük. és energiájuk ki\íml azt aZ
időt. mikor Mag1arországon is elismeri az épp
'.ural
rlon" ]evő kormánlzat a pedagógus tílsadalmal. úgy
anyagi1ag. mint elkö]csileg egyarínt'

e

ingatlan tulajdonos

fe]mondja kijzüzcmi szerződését és mi

nem rendelkezünk énényesközüzeni
szerződéssel. a SZo]gáltató kikapcSo]ja
a lbgyasztási helyet'

Amikor clkőltöziink'

célszelű fei

mondani a kőzüzemi szerzódóst. n]ert

felelünk a Szolgá1tatás dtjának megiiZetéséértaZ új ügyfé1 igénybejelentéSéig.

A

számított ]5 napon

bekö]töZéStől

bcliil kössiink

köZjj7emi s7eÍ7ődést.

viszont ha e]kö]löZünk.

mfu a kö]töZéS

előtt 30 nappal mondjuk íe1 közüzenri

SZeIZődésünket' hogy

a

szo]gá]taló

clienór'izhesse a fog)ilsztáSi hel),et. és
kiállíthasson zárószántlát

a SZo]8áltatáS

befejezésétől.

A

Szolgállató elteknthet a 30 napos

filmondi\i hatíli.lő(ó]'
szerzódés f'c]niondását

A

a

köZii7emi
sZolgá]tató

ü$.félSZolgá]ati kirendeltségén kczdcményezhetjük

V1ocskó Mihály igazgató úr megköszönte a megjelentek réSzvéte]éét.és bczírta aZ ösSzevont éfiekez]etet.
mindenk]nek nyugodalmas jóéjszakát kívánva. Szá
monna nagyon Íurcsa volt ez a befcjezés, de egyben
megnyugtató iS. választ kaptlm a kérdésle. AZ értekez
leten nlegjelentek eg-Yarínt bizonyítolták hoZZá neln
szólásuk]ia] azt a tényt' hogy NlNCs BAJ AZ lsKO
LABAN ! El keLl mondanom, hog,v mjíÍa ijnkolnányzali képriselő vagJok. nvoic é\,e vezetem a Mű\€]ódési
Bizottságot. amelyhez az óroda. a nűlelődési ház. és
az jskola is beszi]lmo](lva] taÍolik' A testülel. éS a b]
Zottságom 9]őtt is szánltalanszor Szerepe1t az iskoláva]

SZer

Zódést ie] ke]1 rnondanunk. ha eladjuk,

a szolgáhltó alltal biz-

tosított nyomlatványon.

Ingatlan adáSYételné1 cé]szerű, ha a
szerződést kötő felek egyszene keresik
Íéll szolgá]tatól' A szerződésben vag'l
átadás_átvéte1i jcg}Zőkönyvben IögZí

teni lehet

a

fogyasztásmérő gyári

számát és mérőá]lását is'

Bér]őtársi jogviszonyban egyetlen kdz-

üzemi szerzódés készü] a

bérlő-

tárSakkal'

A köZüZemi sZerződéskötéshez vigyünk
magunkkal szcmélyi jgazo]ványt' aZ
áladás-átvéte]ról késZült jeg'VZőkön}^'et.

' a szerződés felmodáshoz

eg-v korábbi

kózüZemi sZámlál iS.

Fontos a lbgyasztási he1y e1lenőzése.
amel}et a szolgáltató a közüzemi

szer-

ZődéS megkötése előtt ingryenesen elrégez.
Az ellenőrzés kiterjed

és tartozékainak

a fog}asztásmérő

á1lapotára'

a

záró-

pecsétek meg1étére, sértetlenSégére'í!J
írásos dokumentummal alálímaSZtottan

szerződésszerű ál1apotban vehetjük át a
logyasztási helyet'

Dr. Árva Gabriella

üs\éd
2Úa2. óprilis

Vigasz

Míg az ember nag.tvn fiatal, g1ukmn houútesz
eg,^-ket dut életklnihoz' hog ÍeLnőttebbnek
látss.ék' tÍikol Jb\nőtté úlik s:ívesen letagad né
hó4at aei szónóbóL hogv fiatalabbnak tíÍnjék.
FŰLór,

Fe[esLeges ez' a sz.ínjáték'nert ninden élő Íölott
eljár az idő, és minden életkornak mep,an a szép'
sége. Semmi ok tehót a Si.omarkodósrd'

EI(Íző szrjmunk helyes megfejtése: Nem éveket
kell adni az éluhe1 hanen iletd AclI adni aÍ

E gondolat folytatáSaként íejtörőnk kiemelt Sorai-

zett a szerencse (Szeged, Lomnici u. 40/a), nye
reményét a te1eházban veheti /tt.

ban egy Fülöp-Szigeteki

köZmondást

rejtettünk e].

éyeknek.

A he\es megfe.jtők közü] Pdtaki Pétemek kedve

Ttrrucz József

3

-6

SZIGI]] ]'KI

,'DÁs

Fo

H

(2)\

,

luqozdósz

ló ié koztolóio
Az alábbi oontokrti] rószletesebb

tátékoaatást

-

a

fa]ugazdásZtól

e5 Íontos hrti]ridök

aZ

Anra' és niivendékdllat-

tá-

moga"lás:

Hetári11ő máius ]]l'

-A

sazdÍilkodds kockázatát

csökké'ntó' támogatás (más szdval a mg-i biztosítások)
Határidó: folyarrratos, - a díjfi ze-

o

téSf köletően'

_ Birtok-összevonási

I

mőföldvásárlás

az

Határidő:

célúter-

támogatása:

adás-véte]i-

szerződés ke]tétíj]szánítolt 60

f

naoon be]ül'

-

t'öldhasználatban beköl€tkezett ráltozás be'ielentése (fti|dh

ivátá lho7

Határidó:

K

!)

:

i

vá]tozást követő 30
nanon belü]'
E beielentes az éleq nördn\ter

mesztesi tiimogutirolhoz, iala-

mlnt il gazolai jölcdeli adojanak

visszaigényléséhezfeltétlen

Hivatalhoz):
Határidő: a változást követő

15

napon belü1'

)k

E

Nag/ Ernő

Közérdekű teleÍonszórnok
Rendőrség: 107

Tűzoltók: 105
Ment6k: 104
21 3 -23 4
Polgárőrség: 06-20 l 9 - 111 -332;
273-389
Önkéntes túzoltók:
Varga László parancsnok:
06-20t9-238-191
Papdi László: 06-1012-145-943

Röszkei Rendőrörs i

Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:

Teleház: 573-870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hivatal: 273-260

Dr. Szita Vilma fogorvosr 273-344
Védőnői szolgálat: 573-822
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

Szolgálatások:

573-810: 06-30/463-7250

21i-323

573-820; 573-821
Központi orvosi ügyelet: 474-374

(Szeged, Kossuth L. sgt. 15 17.)

Á

abrvosi ügyeiet:
Dr. Perényi János: 06-30/9-982-684

Határforgalmi kirendeltség: 213-410

Határőrizeti Kirendeltség: 425-982
(Szeged, Moszkvai krt. 12- 14.)

orvosi rendelők:

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

Dr' Söven5házi Ilona 91ermekon o'.

2a02' dprlís

Intézmények:
Polgármesteri hiva1al : 573-031
Napköziotthonos ovoda: 573-790
A]talános Iskola: 573-750
Sportcsarnok: 273-250
Műve]ődési ház: 5'73-180' 513-781
Könyvtár| 573-780' 573-78l
Postahivatal: 573-950 (Fax: 273-309)

IűbelTV hibabejelentés
Márki Jenő: 06-20/9-858:

ordög Tibor : 06 -20l 3'321

l 11
- 19

6

Démász mórahalmi ügyfélszolgálat:
06-80/822-999 (inryene$, 06-40/828-282
Terségi Vízmű: 573-970
(hétköznap 7-9 óráig)
Vízmű ügyelet: 06-20/485-5899
Szennyvíz hibabej elentés :
Gyöngli Arpád: 06 2019-113-315
Szenryx iz gépház : 5'7 3 -91
Tanács Roland : 06-2019 -I15 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820-141
Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos információ: 489-789/204 (Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.)
1

Röszkei Kirk.box sikerek
Röszkei kick-box sikerek A kózelmúltban
több versenyen is sikeresen szerepeltek a
Combat ,,D" SC kick-boxosai.
Február l6-án Zákányszéken rendezték meg a
Tigers Kupát, melyen a 13 röSzkej Sortoló 5

arany,2 ezüst és 2 bronz émet SZeIZett.
KöZöttük voltak azok az indulók is. akk 7_8
éves koruk miatt eisó venenyükön veÍtek
résZt'

Eredmények: l. helyezettek: Tanács Péter,
Dobó Gábor. Fülöp lnre' Maka Ba]ázs' Ko_
vács Richá'd Il' helyezettekj Mírki Balázs,
Tanáos Máté III' heJyezettek: Kovács Henrik,

Durls

mény (heti hét edzés) télkészülésiciklussal
Papp Róbert irányításával, akl ezen a verse

nyen meghívott bíróként iS Szerepelt' A több
mint 900 kilométeres út megÍéÍele után rög_
tön kiderü1t, hogy nagyon nehéz versenyre
kel1 készülni' hogy nagyon nehéz versenyre
ke]l kószülni, hiszen 8 ország 600 (|)

versenyzője de1egálta magát.

A

komplett
osztrák és német vá]ogatott mel]ett mintegy
ne5rven magar kick-boxos is emeite a szín'
vonalat' A \ersen}€ken Makrínak nem volt
szerencséje, hiszen az egyenes kieséses rend
szerben elsó mérkózésén vereséget szenve'

dett

a

kéSőbbi Súlycso_

poltgyőZles német verseny_
zőtől. Tanács a 74 kg_ban'
Dobó a 84 kg-ban ,,osztot_

Kitűnó hangulatú pikídó verseny zaj1ott március másodi
kán a Vagonban'

A kieséses, vigaszágas egyéni versenyben Bárdos GyöIs/,
Bárdos Margó. Börcsök

Arpád' Büq'ök, GiZa. Kovács Ta_
más' Papp knán' Rjicz Timoteus. szentpéteri Csaba éS
szóráth Zo]tán küZdöttek

az idén előszcjr

kírt Vagon

L'upá_

ért'

A délután i4 órakor kezdődő

és ha1nali lé1 négyig tutó ma_
ratoni kiizdelemben minden versenyzó mindenkivel ját_

szott.

Kovács Tamás és Büt},ök egyaránt 7 győzelemmel és 2

ve_

reSéggel végZett'

KöZtük a helyezéSl eldöntő dobásokná] Kovács TamóS volt
a szerencsésebb, így ó vihette haza elSóként a L'upát'

A

további he]yezések: 3. trliicz Tinoteus,

4' szentpéte

ta'' a pofonokat eredményesen. hiszen mindketten

Csaba.

semi-stop rendszerben
harnadjk, a light contact

senyben a többiek nem dobtak a rangsoroláSért, mert úgy

a

rendszerben pedig elsők
lettek.

Miután az élmezőny kialakult a késó éjszakíbanvú]ó

ver_

gondolták, hogy az igazi játékban' akárcsak az életben'
nem biztos, hogy a dobogós hely a 1egfontosabb'

Eredményük jelentőségét

mutatja, hos/ aZ öt masar aranyból kettő
Röszkére került.

EzÜst és oruny

Március dertkln kózel ]50
\'ersgnyzó ]átogatott RöSZké

re. hjSZen itt rendezték

a

A Röszkei SI sokkrsopoloinok sikelei

Csongrád és Bács Kiskun

Megyei Kick box Diráko1im_
piát A versenyen ugnn na_
radtak
várt helyi
elsőségek. de (y is szép si_
kereket ludhatnak magukélak a sporto1ók által képvi_
se]t iskolák'
Eredmények| I' Dobó Gá
bor' Makn Balázs Il. Rilöp
lme II' Tanács fÉter Kovács
Henrik Mindhárcm rcneny-

el

re a sikercs felkészítéstPapp

Róbet edző inányítona'

Bertus Krisztián' Az ausztriai Wögl városá_
ban rendezték meg a miÍcius 8-1l között a
nemzetkÓZi Ausztria Ciassjc elnevezésű vel'Senyt. Erre a megmérettetésre Makra Balázs.
Dobó Gábor' Tanács Peter készült te] igen ke-

KöSZönel

il1eti meg a felkészüléshez segítsé-

get nyújtó Papdi Lászlót és a Med'Elektro
2000 Bt'{.

A sportolók

szeretettel Yárják to

vábbi támogatók és a kick box
érdeklódók jelentkezését.

iránt

Sikeres évet ziírtak a sakkcsapat tagjai. A csongrád Megyei
I. osztályú Csapatbajnokságon az elókelő második helye_
Zést érte el a csapat. A bajnok a Hódmezővásárhelyi Saklt

SE II' csapata lett' rníg a harmadik helyen a szegedi Portá]
III. cSapata !égzetl.

AZ ezüstös csapat tagjai: Ábrahám Lajos, Bartos Ferenc,
Bóta Emil' Beretka CSaba, Czikora lliroly, Csikós Mihály.
Erdész István, Frint Csaba, Gombos lmre, Hajlamász Zsolt,

Kadnar Emil. Dr' Kolac. Arthur \l5 lolrrin. ÖrJögh
Mihá\, Tumbász Peter. Varga László, Vér Imre.
A tizenkét Íe]nótt mel1ett alkalmanként 3 3 ifjúsági játékos
is asztalhoz ült. ők az 5' helyen végeztek. A csapat tagjai|

Kónya Gábor' Marton Inez, Sárkánv Lőrinc és Sánta
viktória'

A

Csongrád Megyei II' osztá1yj csapatbajnokágban aZ

utolsó fordulóban elért győzelmével a Röszkei

sE

II'

csapata szercZle meg aZ első he]yet a szatymaz II. csapata

előtt' akitei egész idény alatt kiélezett harc folyt az első
helyért' E$/ halasztott néIkóZéS lejátszásától függően

e

va1ószínűleg az Üllés csapata szerezte meg a III. helyet'

í;
,tt
5

EZútofi szeretnék aZ e1ésa csapat neúben kösaönetet
morulani Et]ész 1snárrrral. mindnyájunk Pista bácsijának

:,:

aki az idény elején vonult visSza a szakosztáln'ezetéStól

élad elején a
cspat is sort keÍített, éS ekkor adtuk át neki a Magyar
Sakkzövetség köSZönő solait is, amit Ambrus Zo]tán
korára való tekintettg]. BúcsúZtatására az

főtitkár

írt, megkösZönve

többévtizedes sakkozói,

csapat\ezetői. Szervezői és versenybírói munk1ját'
AZ új szakosztál!ryezető Bartos Ferenc, aki sok éve a csapat
tagja, I. osztá1yújálékos és országos versenybíró'

Bartos Ferenc

2a02. ápríIk

Ha nints időd az egészségedre, maid soh-

Egészséghél2oo2

zóinak zöldség és gyümölcs szobraibó] rende

április 22._április 2ó.

Zett

egészséghétprogramját táblázatban
foglaltuk össze' Kerji]k, hogy aiol elóZetes
bejelentkezésre ran szüL'eg.

Községünkben idén első a]ka]omma] szenerünk ege.zséghetet. me\ l korn1ezLi te1epüeceken e\eL ol,r -neg./oku e. rgen)ell program a lakosság ÉszérőJ'
Jó alkalom ana, hogy a távo]abb e]érhetó
szakorvosi és szűrővizsgálatok itt helyben
elregezhetók legenek' sok időr ét fáradL.a.
got takalíthatunk meg ezzel.

véradás mellett

a

kjállítás.

Az

Kedves Riiszheiehl

Április 22-én hétfőn sor kerül az

le$el

nél e]őbb a tanácsadóban a

meg mi_

védőnőkné],

munkanapokon reggel 8 ós 9 óra között
következő t€l€fonszámon

:

a

573.822

A 'za\onusi \',7.EjlJlol me'lell

\érnyomas

néÉSt,éS testsúly méréstvégzünk olyan új tí

pusú mérleg segítségével'mely a testZSíI há
nyad meghatározására

is alkalmas

A szűrővizsgálatok ingyenesek'

esedékes

jubilíló véradók kitünleté'

I

kivéve az

ult

rahang vizsgálatot, ahol a vizsgálatok a felsorolt árakon vehetők igénybe:
Teljes hasi ultraiang: 1.500 Ft
előtte nég órás éhgyomor és
te1t hólyag szükséges

.enek áldda.ala ünnepél}e5 kerelek kij7ötl.
este a szív és énendszeri betegségek legfontosabb kockáZati tényezőjéről' a rnagas vémyornásró1 fog előPajzsmirígy: l'000 Ft
adást tartani a sokunk á]ta] ismer1 és kedvelt
Durszt fóorvos úr.
Emlővizsgálat: l '000 Ft
(40 éves kor alaniaklak ajánlott )
Előtte kerck asztal beszélgetéSt tartunk a falu
egészségügyi helyzetéről.
Herc ultrahang: 1.000 Ft
Aprilis 24-én szerdán az egéSzségesélet' hosztata uitrahang: 1.000 Ft
(elt hólyag szükéges )
mód kérdéseiről szóló előadások lesznek'
Egyik előadónk pilisvörösvári gyó5nzerésznő
Gyemekek hasi
és biogazda' a bioélelmiszerek jelentősé gé
ultrúang vizsgálata: 1'000 Ft
ről fog beszólni'
A labowizsgá1atokhoz szintén éhgyomonal
A másik elóadásban az egészségestáplálkoke'l menni. A \.r.liilalollo/ beutcloL rinni
nem szükséges, ha szűrővizsgálat jelieggel
zásról és tavaszi méregtelenító módszerekről
hallhatunk.
történnek. de ha vaiakinek speciális problé
KüiönöSen a hölgyek flgyelmét szeretnénk mája vagy kérése van kérjen a házi orvosától
felhívni ana, hogr ápri|is 22-én hétfőn alakbeutalót, hogy a SZaL'viZSgálat ana aZ adott
problémrírais kiterjedjen'
formáló klubunkban korszerű fogyasztó mód
szerekről' az egészségés szépségelérésének A labon'izsgálatok etedményét a házion'osok
lehetőségeiről tart előadáSt Kalmár Fercncné
kapjrík meg, később náluk lehet érdeklődni
ezekől' Az egréb szakorvosi ]e]eteket iS nu_
Stefike mesterkozmetikus.
A kultúrháZ nas/termében az egészségku]tú_ tassrik be a házionosuknak.

Április 23-án kedden

élelni./e-e\btil é:. ep1eb ternekekből benutatókat és vásárt rendezünk. Az
rdho/ larlo/o

Hétfő

Kedd

VÉR{DÁs
3 L3 i3 Kullúrház

Lábor 8 9'30 ig

NőGYóGYÁsZAT

URoLóGL{
3 Dig

Dr

Farkas

Elek

L\ Oosa lan{s

REUMATOT,OGIA

oRT!]PÉDIÁ

l'1

l'1

ig
D'\á]Ba Jud]t
18

18 iE

Dr Raltai Kltalin
G}ó$'ászati se8éd-

KERBKÁsZTAL

tsLUB
l8 20 ig

17.30 18.30-ig

BESZÉLGETÉS

ELóADÁSoK:
lE.lo

KÜltúrház kiíercm

20 ig
HopJan élj€n a tná_

csütörtök

9.30 is

Labor 8 9.10 is

I

t1T.TR{HANG
8*15'ig
DÍ. Ad'ám

Erlll

BIo_BÖRZE
KIÁLLÍTÁs

Kósrol ó

í-.s

vÁs(R
L6

AL{KIoRMÁLÓ

Riiszke Község EgészségvédőEgresület

Szerda
Labor

b€t€g?

KullúÍhli na$/teÍem

Infarktus után
Bajnócziné Tímár

KÍTÜ^"TETÉsE

8 DiE
Dr

l:í1tk

Péntek
DÉLUI]IN

GÉGÉszET
ÁLLr]RGoLÓGlA
l4-18-ig
DÍ' Koltai Lajos

Müimn

sZ{JÜRBGI

DAGANAl'OK
sZÚRÓ_

vIZsGÁL{IA

sZÁMÍTÓGÉPEs

IÍTÁwIZsGÁIÁT
l5-18-ig
orbán Józscf

ELÓADÁs:
18.30 20'lg
Benda Judit

(Gyóg/szcÉsz

Meszlényl É!a

K-lán

BőRGYóGYÁs7ÁT

20 is

biosazda)

YÉRÁDóK

,,Jogunk tudni"

egészséges aJapanyagokból kéSZü]t ételeket és
gyós/ita]okat meg iS kóstoJhatják a vendégek.
Srép le-etet ld:r progrlnhor az :jltllaro. i._
koJás gyermekek rajzaiból, és az óvoda dolgo

hal több hell a Úetegségedre|

Gyógyás7
KullúÍhá7

Dohányosok
Idős koÍúak
/65 év lelctl./

gek egy hél múlva a

Teleházak, mint az információszabadság

őrhelyei

A Magyar Teleház Szövetség eJniikének kezdeményezésére
olyan lista készül' amely ÉSzietesen tartalmazza' hogy aZ
állami és iinkormán1zati intézmények a közérdekű adatok
nak mely körét lennének kötelesek nyilvánossá tenni, hiszen

ezelel m'ndentirel ;ogd lenne megi5merni.
A teleháZak mint a sziímítógépekhez és az lntemethez va_
1ó hozzá'iérés színterei - a kiskdzösségi nyiJvánosság szer_
a településeken' Helyi újságok' hírlevelek kadóiként'
puszh létükkel már ma is sok helyütt biztosítják az intbr_

vezói

mációk szabadságát'

Még inkább így 1esz ez néhány hónap mú]va' amikor
teleházak száma ajelenlegi 220 ról400 ra nó'

a

Ezzel gyakorlatilag lefedik aZ ország te]jes területét' és óri_
ási erőfeszítéseket tesznek azért' hogy va1ódi hrílóZatként
működjenek' A falvakban élők számrÍa rneghatfuozó, hogy
közhasznú információkhoz is hozzájuthassanak a tele
házakban, ezért nem mindegy' hogy milyen könnyen lehet
hozzáfémiük az adatolhoz'
EZé lenne rendkívül fontos' hos/ ezek aZ intézmények (is)
rendeJkezzenek egy nyilvános listával mind azon iníomáci
óklól' amelyekől tudni rnindannyiunk joga, s ane]yeket a
közérdekű információkra vonatkozó törvény a1apján aZ ille
tékes szervezetek kötelesek lennének szolgáltatni'
A szövetség elnöke kezdeményezésére kialakulóban egy lis
ta, amel}re az alábbi kerdések kerülhetnének:
_ rnikor' miról tárgyal és dönt a helyi önkormán}zat;
milyen he\i rendeletek vannat éI"Vényben;
- miÍe, mennyi pénZt ten€Z a helyi köitségvetéS' illetve költ
aZ önkonnányzat;
_ milyen közszolgáltatásokra, milyen ieltételekkel ta hatunk igényt:
- mely szenezetek' személy szerint kik a felelősek a helyi
köZSZolgáltatásokért;

-

hol, kinek, mi]yen fehételekke] tghetünk panaszt, ha elé
gedetlenek vas'lrnk e$ adott köZszo1gáltatással' üs/intézésrcl:

mi\en önkományzati

kedvezményeke' támogatásokra

tarthatunk igényt éS milyen feltételekkel' mennyirc biztonságosak lakóhelytinkön aZ életködlmények (temészetj kijrnyeZet, bűnözés);
kik' mire használják' hasznosítjáJ< a te1epülés' kdzösség
vagyonát;

milyen vagyonhasznosítáSi, befektetési lehetőségeket,
kedvezményeket kínál az önkormán1zat?

A "Jogunk tudni'' témakörhöZ ta ozhatnak a fentiek rne]lett
aZ önkonnán}zatok stratégiai célkitűzései'tervei és proB
ramjai, azok akuális he1yzete, megvalósulása, valamint a
helyi önkományzati képvilelők va$oni hel}zgte, érdekeltségei. A Teleház Szövetség 2002-ben stratégiai célként
túZle Li, hogy e]fogadtatja a politikai erókkel és a kormányZati döntéShozókkal aZ úgynevezett köZháló-elvet.

Ennek lényege' hogy a számítógépek és az Intemet kapcso_
1at elérésétolyan állampolgári jognak keil tekinteni' amely_
nek biztosítása' sok kiizszo]gáitatáshoz hasonlóan, kor
mányzati feladat' Nem beszélhetünk ugyanis infonnációs és
tudástáJsada]onlól, ha egesek _ lakóhe]yük, anyagi hel1ze'
ttik miatt eleve kiziiródnak e lehetőségek közül.
Ezért a teleházak azt kérik' hogy hálóZatukat' jlletve a ha'
sonló elven működő nyiivános közrlsségi elérési pontokat te_
kintse az állam aJanyijogon támogatandónak.
TeméSzetesen nem várják el a teljes működés finanszírozását' ám e közfeladat átvál]a]áSához mindenképpen normatív
lamoPaLáJra lenne 5/ül$égük'

Perlakiné Acs Mária
te]eház munkatárs

20a2. óprÍlÍs
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hogt az anyagi támogatás nélkül is folytaiuk

BARATSAG ES JOKEDV

döntöttünk,

ItlAlUl'lK JZ0MSZED0U (SEl{GEIE!

het mostanság hal]ani ebben a mindig rohanós vllágban'

Aprilís 6-án nagy izgalommal vártuk

tíl eve' é\íordulóró| is .'zíe'en beszámolok Önöknek
A szomszédolók összes szereplójének, és a megrendezésében

a

példa értékű,önszerveződő

öröm,

csengeléről érkező buszo-

a műsona! Számomra ez igen na$l

a

]

részt vevő összes segítőnek szeretnék most hálás köszönetet
danl',

BMM

I

Nagyon kedves ós változatos műsonal szórakoztattak bennünket

Arangtorhú dívdh,
Röszhei pacsirüíh,

a csengeleiek. eljött hozzánk polgármesterük' a faluház és a
rnűvészeti iskola igazgatója és pedagógusai is. Volt itt mazsorett

Snmszédolón énehelteh,
A g,úldn ,őh szerepelfieft!

felsőfokon, vers. diszkó és tiársas{ánc' fúvósegyüttes' szerepeltek

a nyugdíjasok és a citerazenekar és egy kMteles
ütóes/üttes is' A röszkeiek vastapssaljutalmaztak
produkciót

I

tehetségű

szinte minden

No' és arnr ezután töItént I Az izgalmak és a műsor

után köVetkezett a kötetlen beszélgetés,nótázás, még egy kis tánc

is belefért a programba! Ettünk-ittunk' beszélgettünk' énekeltünk' és persze ismerkedtünk egymással'

A

szomszédolókon töfiénő részvétel szinte már telmészetes

Röszkén' Népes néző és szereplősereg, sok-sok próba.
készüiődés' izgalom és a közösen
ötöm

mon-

EZ IÓ MUL{TSÁG' FÉRFIMUNKA VOLT!

ílyenkor erősítést kapok' hogr igenis érdemes a kultúrára is

energiákat mozgósítani

Ilyen

Öt év telt e] az első Szomszédolók óta, ha ra1tam múlik. én még

kat, hiszen most ők sZerepeltek nálunk a Szomszédoló kulturális
ploglamsolozat keretén belül' A művelődési ház dugig megtelt,

sokan voltak kí'áncsjak

I

rendezvénysorozatról nem igazán le-

a legfóbb jellemzője.Igaz,

létrehozott produkciók feletti

De addig még egyszer-százszor próbálnunk kellene! Ugye
lányok? Laurának köszönöm aZ okítást, nektek pedig a
közrcműködést ! Kozma Győzőt ezúton szeretném megkövetni, amiért olyan sokszor raboltuk el Juditot!

Drága Győző| Nincs túl sok jó hírem, a májusi gáIára még
pár-százszor prőbálnunk kellene !

A ,,hangszálcsiszolót''

a gálára is biztosítom, grátisz

hogy a Délmagyarország ebben

U dv özl

az évben már nem támogatta ezt a kezdeményezést' mi mégis úgy

Pecsenyecsibe értékesítés
Mórahalmon

április 25-28-ig
Í.u:270 Fíke
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199 hEr

160

ml

Egés^égiigli

Yh.

lll/2 hs? Nib.

Tdbb épijLetbij] á]iú

litís

-3 0 l 29 9,' 4a7 6
l2ll, h6r

Érdeklődésételőre megköszön
Haidú

jük:

Tel:40ó.l0ó

500n]

ll85/ll h.v [lh

]E'1/1

!16/l

Csipedett fríszerpaprika
félterméketvásárolunk.
Ar: 550.. FVkg

Márti

Móraha1om város Képviselő-testülete meghirdeti
hasznosításra az alábbt ingatlanokat:

L

Elői egyezte tni:

et mind enkinehz

Felhívás!

]8l.hÁZ'Mh

Átlagsúly: 2,zkg

!

hÁ,

hN

c'dbigj.üg\j'dj

Mh.

Ell ml

]ló/lhnZ.Mh'

]lóő hnz ]Vh

RrliúkubÍuhil i

]j0jn]

Gadlsási. ü9ljte]j

Szomszédoló Csengelén
Március 23 án autóbusz száJlította Csengelére a rószkei núkedvelők apla]a-nagyját' hogy
szórakozva szórakoztassák aZ ottaniakat.
Ábrahám Fanni 2. osztá\os kislány ene az alka1omra írt vensej köszöntötte
mot. EZt követóen

a publiku

vastagh Judit elénekelte miír'már a röszkeiek himnuszaként emlegetett

saját szerzeményét, a Falu dalt.

A gitárhang szakiil Zso1t szintetizátor kíSérctévelkiegészülve megadta aZ est bensóséges'
örömteli hangu]atét. me\ben vendég és vendéglátó ettől fogva egyre jobban érezték egy
mást' A röSZkej 2. osztályos iskolások
A libapó:ztor lakodalma című népi játéka nagy tapsot kapott'

A Röszkei Múvészeti Iskola diákjai

és pedagógusai Beatles-dalokat idéZtek föl a 60'-as

évek hangulatát' AZ eiőadáS Színvonalát emeite a tebetséges' apró dobos gyerkőc, Poczkai

Roiand' aki bizony ennek ellenére otthon érzi magát ebben a zenei világban.
A rijszkei műve]ődési ház kezdő mazsoretÜei is kitettek magukért. kitűnően pöIgették a
botokat' Beke Ágnes proli szintű, már-már bravúros énektudással' két csodaszép da1t
adott e1ő a Titanic c' film betétda]át, és webber: Macskák c' musicaljébő] es/ dalt'

it

a röszkei nyugdíjas klub tagjai követték és tiszta-szép egyszerűségge1 elénekelt

é1etszerű da1aik a fiatalságról,

szeretetról, eJmúJásról bizony

a reményről, bo]dogságró].

megkapóan szép pillanatokkal ajándékozták meg a köZönSéget.
Ezután Vastagh Judit a tő1e megszokott mosolygós kedvességgel, tiszta lélekkel előadott
szerzeményei kdvetkeztek' Itt is szala1 Zsolt nűkijdött köZrc. Hangjával kiegészülve új
SZínt kaptak a da]ok.
Vendégeket is hívtak Csenge]ére a röszkeieki a Tápéi Hagyornrínyőrzó Eg}esülel fergeleges

e nagy tetszést amtott' őket a röszkei pedagógushölgleményekből

',Tápéi ferqugetős''

összekoccant ,,dívák" követték. akiknek flegma. század eleji e1eganciával előadott da1ai
bizonyítdták' hogy ]ehet még fokozni a hangulatot'

Haladó mazsorettjeink egy hagyományos ritmusos. menete]őS számot mutattak be, amit

e$
A

líraibb, tő1ük ritkan lálott pomponos tánckoreogúfia követett.

prcgmmot befejezó

,,

Csurrl"

a színpad előtt

'

a vendégsereg s a nézők bevonásáva]

ismét bebizonyította. hog} SZül$ég !'an a tglepülések közötti

jó kapcsolatoka'

Nem csak a ku]turá]is értékekés hagyományok rnegőzése' azok másokkal \"ló negjs_
mertetése érdekében, hanern azért iS. mert köze]ebb kerülnek egymáshoz azok, akik játszanak.

me

önmaguknak is játszanak, s egre jobban'
kép és szöveg; Tlrrucz József

Paczkai Roland

20í.2'áprílk

A libapásztor

és a lőfél'"

JeIIépésrevimak

9

0sszeÍogós o biztonsógért
Az e]múlt évben TiszasZiget, idén március e]só
napján Röszke látla vendégü] a régió polgánnes

embercsempészet rendkívüli anyagi hátténel rende1kezik és igenjól szen'ezett'
A rész1i1adatok c]látására gyakan helyi lakosokat bérelnek föl, mert tevékenykedéSük nem

po]gárőÍség vezetőit. Al
csere és a tapaszta]atszerZés volt a kóZös feladatok hatékonyabb
irrego1dása érdekében'
Kenéz Sándor ezredes a
tereit,

Kék Hírek

a határőÍSég és a

érlekez]et célja az információ

lellunó - hJlrror.ep ./dmJrJ' Ter.egünkoen it
töÍtént i]yen eset' A be
szervezett röszkei lakos

határőr parancsnokág

35/2000. (XL30.) BM Rendelet
ér'iénytelenítéseés a forgalmi engedél5 hely\línieIYél€le 84' $

A r€ndszámtáb|a

(l) A rendőr a forgalmi engedélv műszaki Japját a
l"e\.zinen ehe.ii. illerre a rend\/J-nl,rh.Jt enen) telení[. ha
a'l a járnűVet a külön jogszabályban meghatáIo

tárteÍü]tei ]akosság és a
határőré8 szoros együtl-

ellen az eljárás íolyamar
ban van.
A lopott autók határon való átjuttatásában is Szere-

működéSének lontossá

pet vállalnak alkalman-

gárólbeszél1'
EU csat]akozásunkat kö
vetően a feladatok növe-

ként helyi lakosok'

kedésére1kel1 számo1ni.
Ezért a helybeli fiatalok
nagyobb 1étszámúberrc-

együtlműködése

ezek az emberek ismerik
legjobban a ]akosságot. a
szokásokat éS a he]yi kö
rülményeket'
A megyei szervezetek és
helyi egyes ületek egyiitt

redes, nyugalmazott tábornok hozzászólásában
kitéIt aÍa, ho3y aZ EU

szó1ó igazo1ássai'

csat1akozáS után a határ

ninc napja lejárt'
i'l a jarmtt tulajdonosl 'ürembcnt-n''jar jjrmü

polgárőr referense a ha-

llyen esetekben sokat se
gíthet a he]yi polgárck

nását tervezik, hiszen

őrség idegenrendészeti
hatósá8ként nrűködik

működése kiíejezetten

poZitív.

A polgárőrség ellenszol-

majd együtt

Is

TIlrIi

ót]

a

Rösakei pa]?tiLőrök

ge], és a

elnöke,

polgárőrségének elnöke és

ten segíti a határőrség

\Zámta]an értékesinforrnációval segítik a határór kirendcltsóg, a
derítő szolgálat és a végrehajtó szerlck működését' Ebben a tevékenységben a röszkei polgárőrök meglei szinten a 1egeredményesebbek;
szolgálat 60 Ea-áÍ

fcla

gárőrök is jártasak 1egye

technika áli rendelkezósé'

^dÍák

rc. Határvadísz

árőrözés

j

század

létrehozását tervezik,

határőrséggel végre
j

po]gáúNéggela

nek a töIvények ismeretében'
Részüke ezért továbbképző kurzusokatszenez
tek és így 1esz ez ajövőben is. A 2002 es év fel
adatainak elvégzéSéheza hatáórségnek korszerű

az e]mú]t időszakban'
hajto1t kölös

Íendórség

Ezért is fontos' hogy a
munkájukat segítő po]-

G\,án|í Zokón HÓK aleareI]ese

nunkáját' A polgáróók

a

búnözés gócainak fe1derítósében'

Nag;pál Stilttlor Csongnid és rérsége

gáltatás nélkü1, szervezet

A

a

határőrség, po]gárőrség s a
rendőrség helyi szervezeleivel. Karancs Kiiroly ez-

melynek személyi ál1o'

a

Vítja a polgárok bizton

mánya hivatásoS katonák

ságér7etét, növeli a meg
előzés eredményességét'

bóláll majd'
Az egység fe1adata

szijbén két részre o Sztott a
vi1ág'

kóZIe
működéséve] a mélységj
őrizetbiztosítása lesz.

vetéSi osztá]y

A harmadik élezred kü-

A

Vannak, akik becsLiletes

pénzmosás, árú-. és

nagy értékűgépkocsi-'

munkából próbá]nak Szü]őfö]djiikön nlegé1n j, míg
mások a g/ors meggazda
godás, vag} ajobbmegé]

hetés reményében vándorúka kelnek'
Fel1endü1t aZ emberkercskedelem (modern rab
5zol8aság) éS asZexipar'
EZek ho77ák legrövidebb
idő alatt a legnagyobb be
\ételt.
Ezen bűnelkövetések vé-

a be

Zott engedély nélkü] átalakították.

b'/ a járműveJ énénytelen forgalrni engedéllyel
Vettek részt a köZútj íorgalonban, illewe, ha a kijzlekedési hatóság műszaki vizsgára történő beren'
de]ésre vonatkozó jogeós határozatában foglaltaknak határidőben nem tetlek e]eget,
c./ a jámű közúti forgalonban va]ó további részvétele köZYet1en baleseti,eszél]ye] jfu és ajárműveJ
ennek e1lenére közlekednek.
d'/ a tu1ajdonos (üZembentarló) nem rendelkezik
ér'vényes köte1ezó fe]e]ősSégbiZtoSítáSj sZerZ
ődéssel' vagy a biztosításjÍédezet fennálLásáról

e'/ l jarnLí rem rerdellezil kötnyezenédelm' igr_
zo1óJappal. l'agy annak érlényessége1ega1ább har_

rcndszámtáblájálal, forga1ni engedé1yével, törzs_
köny'ével, érvényesítőcírnkéjévelvisszaélt vagy
azt meghamisította, vagy i]yen rendSzímtáb]ít, ok_
mányt lelhasZná1t'

g'l

a jánnű\€l az elóírt hatósági engedély nélkü1
végeztek köZúti köZlekedési szolgíltatást
h./ a jármúre jogosulatlanu1 megkülönböZlető
vagy figyelmeztető jelzést helyeztek el,
r'l ajjrrnúvön lnnlk mükciJcsi körcrc. Íunk.i,ljjr"
lonatkozóan megté\€sztő jelzéSt, feliralot. tárgyat
hel),eztek el. \'ag} aZ üzembentartó megtévesztéSre alka1mas okmányt jogosu]atlanul használt lel,
j'l a jrrnű elrdegerlte'e e.eten l jj-nj jo;'zeru
megszerzóje bejeJentési kötelezettségének a kijte]ezettség ke]etkezéSétól Sz]ímított tizenöt napon
belül önhibá1ából nern tett eleget'

a'l

í2] Az /lrbekezdes
c'l. e / é. g / ponlj" e\etén a forgalmi engedé1y heiyszíni e1véte1ére' valamint a rendszámtábla érvényte]enítésérea köz]eke_
dési hatóság is jogosult'
(3) A Íorgatmi engedély helyszíni elrételével egy
jdííben a címkét a rendszámtábláűl el kell távo1í'

valamint az embercsempészet me8akadályozása

tani.

a1e8fontoSabb teendő'
köve
tően Magyari LásZló pol

(4) Az

A hozzáSzólásokat

gánnester a határőrsó8 és
a ldkossíg együttműködésóben kiíejtett kiemel_
kedó te1jeSítménye elis_
meréseként okleve]et és

(l) bekezdesc'/ pontja esetén meg kella|adályozni' hogy a 1línn_űl'el tovább közlekedjenek'

(l) bekezdéS í./ pontjában
meghatározott cselekményt a rcndszáÍntábla tekintetehen kÜretlek el. azL a hely:ulnen el kell lenni'
(5) Mlenryiben az

gigKsérték az emberiséget s ezeketteljesen felszámolnisoha nem lehet.

Fehér szi]vesZler egyéni
vállalkozó íZ]etes' gőzö]gő marhapörkijlttel töl_

de minden törvényes eszközt be kel1 vetnl meg
akadá]yozás uk elbuÍj ánzásuk érdekében.
'
Fontos ezért a po]gárőrök képZéSe,a halárőÍiZet,

lötte meg a tálakal, így eredményes tapaszta1atok-

(6) A rendór a íorgalmi engedély núszaki lapjá_
nak e]véte]ét aZ üZembentartói 1ap hivatalos fe]_
jegyzések rovatába aZ időpont megjelö]ésóve] be_
jegyzi. Műszak lap hiínyában a járművel - az (l)
bekezdés c./ pontjában foglalt esetek kivételével'
a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

műve]ődési ház nagyterméből a tanácskozás

(7)

embercsempészet, embervéde1mi és jogi kérdé_

résztvcvői.

'Jg harom munkanapon belül megkiJldi ar üzem_

sek Vonatko7ásában'

A.
Köaópen

t rÍ e k!.Le Í l.íin eti

: Kalancs

\emelh Sandol hatarór a]eztedes

r

Kiin

e

L\ n,-ugi|llo1

'

últvi earede!

határőr emlékérmet ka
pott.

ka] és teli gyomorral távozhattak a röszkei

bLintrg1i

felderítő osztály vezetője arról beszélt' hogy az

l0

b

Kép éS szöveg

|

'furucz József

A helyszínen elvett íorgalmi engedélyt

a ható

bentaÍtó lakóhelye, Székhelye szerint ilietékes közJekedési igazgatási hatóságnak'

?aa?' április

Hírek és gondolatok - a Plébániából
Csizmadia Nóra
csizmadia Zsolt és Hürkecz lldikó kislánya
2000' Íébruár l]

KiSpá] Istl'án és szé]l Ién fia
2002. március 19.

t

Kovács Marce||

Énormns.rz

HALOTTAINK
Börcsök
Papp

t

Károly

lbna

óZvegye

3.

Ábrahám Andúsné 96 éves

Guczj Mária özv'

málius 9'

azt mondÍÍI'. ,,Egletek ebbó1mindnyájan, nert ex
az én testem''
ParancSot és hata]mat is adott nekik' hosy folytas-

.ol.:rrnilo rno.r lell: ..L/r.'.elekedjetc\ u/ en emlékezetemre''' ő tudta' niért leSZ szükségünk rá'
mi nem seitjük egéSzen.

,,En vagyok az út'' Tudja az utat és a célt, ahoví e]

Szakáli Vincéné89 éves

ll

Babarczi Ferencné 77 él'es
Somo$i Ilona

s

AZ ELsoÁLDoás Jűniw 2'ún, Úrnapján, az
oltáriszentség ünnepén lesz. Erre készülódik két
oSZtá\ ts)eÍel$ercge jan uáÍ ijla'

kezébe vett egy darab kenyerct és isteni hatalnával

2002. marciu" 5

Papp M,rrgJt özl'
't 1002. rnarcius

-

maradok míndennap a tilÁg végéig'' Ésekkor

Fapp József 74 éves
Lazar Maris lerie

+ 2oo2.

2002. marcius ),1.

n1e ez volt: A szenvedését előIe látó JéZuS tudta.
hogy apostolaira is hason]ó sors vár.
Ezért azt mondta nekik | ,,Ne félietek! Énvetetek

Czéténvi Rozá]ia ő7v.

t

AZ lsten Fia maladt itt köZlünk ilven megalázó
egyszerűségben' egy ÍaIatnyi kenyér színében'
hog1 ő velünk mi pedig ve1e élhessünk'
'.Nélkii
lem nem ]esz é1et tibennetek"

ferje

a Keresztén!
Szülóknek Tudniuk kell me ók nár felnőttek éS
Reresztén1ek,hogy abban a fehér szentosryában a
Mégvá]tó ]éZus csatlako zik hoz'zánk.
{ nlgcsjtörlol, ulol.o \ac:ora legiohb eseme_

8'1 éves

2002' február 26-

z00z. mírcius

MuIa

De fö1rlerúl a kerdes: Erdemes_e?
A gyerekek még csak sejtik, de

Gábor Istvánné 88 éles

t

F'zéÍtFjadaÍIsten fuÍnalr i'og1rik hívni.''

Vér Istrr{n 68 éves
Vóneki

2002' március l3

zsoltár

aZ élet is halál.

2002' április 3 án ünnepélyes keretek köZött

és tó'lünk

ls'

gJaroli lQüilrozdsÍ

kívánná tólük is

Ez pedig a vasómapok megszenteléSóyel Íőrténhetik. ahol a szentmisében az utolsó vacsora ele_
venedik nleg' ame]yben Józus tdrsként akar csat.
lako1ni hoaánk, hog1 Vele együtt jobban, szebben odhassuk meg az élet 'feladatail.
VégtelenüJ fáj, hogy az ene készü]ő gyerekek nem

járhatnak vasámaponként szentmiSére. Fáj Sok
szülő köZömbössége' hiszen nagy részük nét az
éÍtekezleteke sem jön le.
Takín ninde91 nekik''hogy mikint fog élni gyer-

- Bo

országgyíílésiképviseló, Peter Fischer EU de1egá

jelenlétében kerü]t átadísm te]epü

1ésünkön aZ új hatáIátke]őhely, mely Európa

egyik

legmodernebb

technikai berendezések_
kel ellátott átkelője' fu
objektun bekelüléSi

EU

lámogatáS' és 2.3

mi1liárd Ft költségvetéSi
fonás.
korszerű határátkelő

A

községünhek magát

a

hatáútkelőt kivéve 30 új
munkúe1yet je1ent'
Aptilis 3-án 14 ófától az
új határátkelón megnyílt
é5

szemé\gépjárrnű forga'

lom szárlára' a

régi

oaóst keresni? MerÍ ,'Mindent csak komolvan és
rzeoen' ahog1 L' csilJag neey az egen. üg er,Je_

Karta| JóZsef
plébános

hatfuátkglő ezzel esyideiű1eg bezáráSm került.

A

Szeged Röszke országhatár köZölti

sem jáI

ros lmre Phare miniszter. Balogh László

a forgalom, a teher
2002. itprilis

csolattartáS a

mes.'' /]ózsef Attila/

kö1nége 4'5 mil1ió euro

Az ilyen embemek

Az Elsőáldozás ]ézussal kapcsolná össze a gycre
keket' Ez voina az első lépésvele. A további kap

Jézus, aki feikínálta magát nekünk, aZ lstgn Fia
voh' EZt már Mária iS megtudta' amikor az angyali üzenetet ha1lotta, hogy fia fbg születni.
Tiltakozott minden erqével. hogy lérj' apa né1kül

Parancsnoka

Boldogtalan ember' kr nem néz az égre'
széltől fújt ballangó az élete képe:
Viragos mezón il akadékot ta|áI.

Elhibázott élet 1ehet aZ életünk, de ajóra törel-l'ő.
nemes célokérté]ó, áldozatkész, büntetlen aligha
lesz Jézus nó]kül, meÍI yele élni annyit jelent,
hogy bűntelenül' becsületesen, tjsztelettudóan.
e]ógedetten. a szeretet küldetésében a tainénYek
úqin jámi e5 éJeten át' .]ézus néIkül bórho|lan
élhetünk, de Jézussal csak elkijtelez'etten haladhatunk a úgső cél felé'

neIüA' l91valúban ERDEL4Es- L'ajobb neg-

cio kepri.e'oje. A.mold Mlnál5 \PoP olrragos

Boldog ember' ki az Isten útját jrárja.
Láthatatlan ans/al aZ utazó tfusa.
Kő köZött se botlik' homályba se téved'
Az ilyen embernek a halál is élet.

mondta'

kelljutnunk' ,.En vagyok a világosság' Aki utánam
jön, nem jár sötétségben."

Új országkapu Röszkén
Gárdonyi Géza:

'Áz

tet Isten lelke indítja el benned.

s

Szekeres Bence
Szekeres Zoltán és Ördögh Katalin kisfia.
2()0l. október 5

Kovács Zoltán és Szász Hajnalka kistia.
2001. december 11.

l,álry ]étéregyermeket fog szülni:
lehetet1en.
',Ez
En férfit nen ismerek''' A válasz ez i,o]t:
éle-

Kispál Tibor 'l1 éves

k

autóbusz
ezen időponttól a régi határátkelőre, aZ

ott élő tanyai lakosok a

Bőrcsök kereszt
e]nelezésííautóbusz megállóban tudnak autó_
buszra szállni

Mapari László

LabdarÚgús

Zombort segíti az e1só félidőben, meg is szezik a
Ve7elést.

de
ami

A második félidőben már velünk

Lehet bárrrrilyen az időjárás' mese nincs, itt a tavasz, ugyanis kezdődik a bajnokság a labdarúgás

a terméSzet.
Terhes Norbi most nem tud bralurt csinálni.

a

Kedves Sziilőft|

onöknek. Nektek ]S nagyon fontos Szerepjul ezen
a téren. hiszen ebben a korban miár sok minden

kor rúgunk egy te1jesen szabályos gólt' azt
eldő1, ki mit választ. ki mit akar'
játékvezetó nem érvényesíti,sőt az el1entímadís' Egyik olda1 a sport' az egészség, az intelligencia'
ból mi kapunk gólt' 2:0 a Zorrrbornak. innen már a másik o1dal nem az én oldalam, bár ott is vannak
néhányan' ők minősítsék önmagukat.
Ll:o"lént tartalekcsapatunk kezdte a ta\J\l' \/e- minden mindegy' e]krirhoztattunk
Legnagyobb örömömrc,
megnyugvással íron le:
Zont' március 9_én a mórahalmi
ellen nyi''fakó''
tottak' Elfogadhatóan, hisz 3|3 lett a végeredmény, A felnóttek szinte innen íolytatták' bár a kiizéppí- 1977-ben kezdtünk e] 9-10 éves gyerekekkel fbg]alidegenben nem rossz kezdet. Gó1jainkat PapdJ Fe- ]yán a mieink jól tartották magukat, ám amikor a kozni' rendszeresen tÉnjngezlük őket, s ]ám. lett
renc. Danj Andriás és Babarczi Béla szerezték.
Zombori csatárok meg]éptek. már be]ő]ük valamiI
'.villánléptű''
Az 198G87-es ér'járat voJt az' mintegy 14-16 gyenem volt ellenszer.
Ifi és elsó csapatunk a Szőreg vendége volt más
M. i. eIjutottunk néha C:eho kapujdip. jm a rek, kb. tízen a Sport mel]ett mandtak, közülük
nap, vasárnap' hol felemás eredmény Született' If
júsági csapatunk 4:4-eS döntet]enne] pontot szel- befejezések''. 5:0 a Zombor javára' Elszomorító' ketten' vecsemyés Tanás és Papdi Csaba miár a
korocztalyuk lapxar valogatott edzőtaborait i'
Zett aZ őSZt a második helyen záró Szóreg ellen, ez hogy csapatunk hiíom mérkőzésen még egy árva
megjártákI
bra\'úmak is tekjnthetó, fóleg, hogy a hazaiak mrár gó1t sem tudott szerezniI
Bozó Peti. Tal..ács Csaba nagyon hián1,oztok
Meggyőződésem. hogy minden évjiimtnak meg
4:1-re is vezettek.
Nagy vész még nincs, hisz aZ őszt iS pontosan így vannak a maga tehetségei, csak azon múlik' hogy
Mindkét csapat cserék nélkiil vágott neki a küzde- kezdtük, de azért még a 8. helyen vagyunk. Most odavisszük e őket, ahová kell. meglátjlk e őket'
lennek (lám' nem csak fuiszkére, de Szóregre sem már viszont nagyon meg kel1ene indulni (mint az HoZZUK EL oK.ET tÁssuK MEG oKET
jár ki a sportorvosj!) s talán a mi keményebb legé- öreg tehén Ío]yatni)|
nyeinknek
hogy két szőregi fiatal is
''kdszönhető''.
lesérült és kettős emberelőnyből nég a háromgó Előkészítő csapatunk (a '|'isza Volán 88-as ko
los vezgtést is sikerült egalizálnunk.
tály B csapatát igazoltuk Röszkére) a felnőttekke]
Itt is március elején induit a bajnokág, az első
egyidőben kezdte a bajnokságot'
Még egy másik bravúr történt ezen a Elsó mérkőzésükön a Tisza Volán 89-eS gárdát lordulcjhar u JATE \eldépei \o'Iunl' Szoro. mérmérkőzésen, hisz mind a négy gólunkat Laczi ve ék 4:0 ra Szegeden, majd Röszkén a Deszk kózésen' 26:25 arányban nyeÍt a Röszke.
Nolbe szerezte' A felnőttek risszecsapásán in- csapatát ,.intéZték el" 9:0 arányban'
klíbb a Röszke vo1t az esélyes, azonban amelyik A harmadik tbrdulóban mérkőztek a .,nagytesó- A második fordulóban' március 13'án (,,szeren_
csapat jáÍékosai még az üres kapuba sem tudják lal'] a 88-as A csapattal, he]ytílltak a fiúk, csak csétlen nap") a mijgöttünk á1ló sAT-E1ektlic volt
labdát' azok ne
álmodjanak 4:J-re kaptak ki' Biztosan tartják a második he]yet lz ellenlé]
berúgni
gyóZelemlÍjl. Nem is iett, 2:0 Ia nyert a szőÍeg'
a l00'/o-os A csapat mögött, bízunk bennük, iÍl és AZ összeszedettebben játszó szegediek a vo]t NB
Az e)só tavaszi fellépés hazai pályi{n a Röszke IT' felnőtt korukban is lesznek még hasonló helyen a I-es Dobos JóZSef vezér]etével 32:38-ra vertek
nek jutott' március 1ó-án.
Röszke SK csapatában'
bennünket, s átvették a tabe]lán a második helyet
osZtályaiban.
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Éltek js a bazai pálya előnyével. a hamadosztály_
ban egy' igen jó. színvonalas mérkózésen 3:1-re

Egyesületünk benevezett a BoZSik hogran 2 be'
ami hívatott egészen kcsi kortól (óvodától) a lab_
vertük aZ éppen előttünk ál1ó Pusztamérges csapa- darúgáS utánpót]ását kiépíteni.
tát. Itt Dani Aldrás úgott két gólt, a harmadikat a Március 28-án volt az első forduló Mórahalmon. a
hrrrjok, l Rörrke, az A.otthal,,m ér a Rur.l ré.rkétségbeesett nérgesi védő rúgta saját kapujába'
vételével'
rnérgében
Másnap' vasánrap ifistáink a SZintén épp e]óttünk A 7_9-11 évesek veté]kedőjén a program értelmé
ál1ó Kisteleket fogadták, s odaíigyelve végig. hoz- ben nem az eredmény a fontos' hanen hogy a gyerekekkel megszerettessük a sportot' minél fiataták a nérkőZést' 3:1 alányban nyeltek.
Itt is voh egy bra\úrteljesítmény,Te eS Nolberté, labb korban' Ennek sze]]emében nem is írok
számszerű eredményeket, csak annyjt. hogy megaki két 8ólt ]ótt' hozott egy tizenegyest csapatának.
amit Borbás sanyi értékesített's kiállítottak róla feleltek aZ elváráSoknak a csemeték'
Az eredményhirdetésen is csak korosztályonként
egy vendég védót.
két két játékost emeltgk ki a vezetők minden csaA felnőttektő] is valami hasonlót vártunk. azonban patból.
ezen a mérkőzésen mindenki otthon felejtette a
góllötő cipőjét, csak gyömöszölte a két csapat eg}- A Röszke csapatából ezen a napon kiemelkedőt
máSt ide oda, s ezáltal oly )apossá váJt a meccs' nyújtott a 7 éveseknél:Janik Adám, Holváth Kahogy Éginagy ellenfelűnk' Szekeres KÍoly játék- mi]]a; a 9 éveseknél: Papdi Peter' Fodor Tibor; a 11
v9z9tó sem tudott Semmi boÍányt kavami, 0;0-ra éveseknél:Balu Róbert. Fazekas Ba]ázs'
végzódött a csö e' Most talián a játékvezető volt a Hosszú idő óta elóször az MLSZ anyagilag is domérkózés legjobbjaI
tálja ezt a programot, minden részwevő csapat fel'
lépésenként20.000 forjntot kap utazáSi kö]tségA harmadik tavaszi fordulóban ismét a ,,kettő" kent, amit a (endezvény napján íe] is vettem.
kezdett előSzör, szombaton a balásq,ai ,'tarcsik"
tuen tul a c.apat ed.,ó_e íleg., ettsegetól lÜggden)
ellen. Csapatunk hiába a]akított ki Sok gólhel)ze'
tet' nyemi nem tudott, 2|2 lett a vége' de ismét 15 vagy 30 ezer forint havi javada1mazásban részepontot Szereztek Dani András és Kovács Ferenc sül, míg a programban résztvevő egyesület évi 500góljaival' 24 én vasámap a Kiszsombor az el1enfél 5ó0 ezer Ftos eszkdztámogatást kap (kapuk, háa megye l-ben líistiáink ismét csak l1-en vannak (a ]ók, ]abdák, mezek' egyéb felszere]ések)' Benne
spoltol.''os csak nem jön helybe||!)' eZ rnellett még rls unk. lesenek benne ifju tehet.égeink ir'
az elsó csapat is be1őlük táplálkozik' már hárman
az ,'egnél'' vannak' Most is baromi fúj a szél, a
I

lóLünk.

20 rn ai Algyó ifi ellen leptünk pal}ara. ' a rutinos
Röszke biztosan 34:2'l arányban nyert'
Március 27'-én a Mo1 A]győ csapatít fogadtuk'
ltt is kísértaz,,ififoci'' szindróma' csere nélkiiljár
szoltunk és nem is bírtunk el a közepes játékerőt
képviselő olajbányászokkal' 28:28 lett a vége.

Csapatunkkal szemben nincs nagy e]várás,
bronzércm azonban kijte]ező

a
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Papdi László
Következő

lapszámunk lenezett megjelenési ideJe
2002'má.jus 10' péntek'
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