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2t02. Március
H

M';Fi

töIténelmet alakító nők története.
|l57 rll]-clu\ 8 an a textil é} rJhaipar 1ói
do]gozói New YoÍk utcáin tüntettek, a munka
jogát és emberibb munkafeltéte]eket követelve.
1910 augusztusában, Koppenhágában Calra
Zetkin javasLatára határozták e], hogy Nemzel
köZi Nőnapot tartanak' 1857' március 8-án ]eZajlott tünletés em1ékére'
New Yorkban 40 eZeI textil és konfekcióipan

F At,1 i

Tő 3a

Március 8.: Nenzetközi Nőnap
A Nenzetközi Nónap az egyszerű, de mégis

eLy

ai

NÉN']

munkásnó sztrájkolt a béregyenlőségértés a
munkaidó csökkentéSért'
Vagyror.zágon lal/'ben -nnepeltél elű'zÜr.

!.
.

::l

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezde
tét ünnepeljük' Március 15-e je]képpé\ált'

nemzetünk szabadságszeretetét, sZabadSág
utáni vágyát íejezi ki.l848 ta\'aszán, a nópek
talaszán megmozdult Európa.
Márjanuárban fonada1om tört ki Palermóban,
ki
Nápolyban' Február 23-án fonadalom
Pirizsban. A párizsi nép demokratikus köZtársaságot hozott létre'

lö

Riiszke Község Képviseló-testületének

Lapja

XI. ér{olyam 3. sz.

12 pontot.

Nőnaprg

nnőknői szemmel

Nézd, hogy ballag az é\ ide lép elibéd eZ a szép'nap'
melyen mind' ami kincseket ér. a szíverrr TE eléd rak:
Szeglűk illatozó le1két, a szjrom simítását.
itjú Tavasz _(uhanó jöttét, madarak csacsogását,
nylrri sugár gyöngéd melegét' arni lág-van ered szét'
őzike szíve szejíd télszét' leopárd Szive' merszét' ' '

..Az einúlt századok hosszú során át. a
nők olyan tükörként Szolgáltak' melyben
megvo]t aZ a képesség'hogy a fédi alakját

Még sorolom, de a szív a va1óság cálo1atán kap'

az egészséget jelenti'

színed e]ótt odavesz. ez a sor ha]oványka utínzat:
Mefi mjheZ i5 mérhetnémazt' mi kezed siníúsa,
és a derűt' ami rám mosol1,og. szerneid rag1ogása?|
Benne a Mindenség, a TeÍemtéS tiSZta Töké])€,
Ieremnek \.Igara. tü/e' \o\ar napp.lla' e]e'''

A nők lélektana nélküle eIérhetetlen. Ez

Hál így ál1ok igéZetten cSuda dolgok előtt én,
tény]ő, ámulatos köSzönettel e napnak ajöttén.

1E18.

kétszeres életnagyságban verje vissza'''

(Virginía Wolf)

..A Természet asszony minden nő számára
a

za-

bolát1an asszony a nő prototípusa'.. nem vá]-

tozik bárni\en kultúta' bárnil1'en korszak'

bdrmllyen polrtila l. re'zr körül' Cik]usar'
szimbo]ikus megjelenései fonnái láltoznak.
a lényeg azonban, ő maga, nen változik' ó
az, ami: e5téges egész'''
( C larissa Pinko La Estes pszic hiáter
)

nórcils ]6'

pest1

fonadalom
nemzet

PesLen megkezdik a

őrség szervezésétBécsben az udvar elfogad,a a ma5u- o.zapg1uler leglribb \Üretele'eir'

]848. mürcitts '/8' A pozsonyi országgyűlés
negszavazza a jobbágfelSZabadítáSt'
Pesten felíegyverzik aZ első l500 nemzetőrt.

A,, ö..,,egyűll lön]eg kö\elele.ere Tiincti.5

M jháLYt sZabadon bocsáÜák'

A

rnárciusi ifjúság bátor fe]lépése tehát ered-

men1r. rolt. Ver ne Lul. nrnden rendzurr-,.
nélkiil konoiy eredményeket ért eJ'
A 5óztes pesti fonadalom megkönnyítette az
onzágsxjléS kü1döttségének bécsi útját'
Az uralkodó és áz-udvaÍi tanácS me8hátrált, el
fogadta a lfussuth által előterjesztett ország

gÍóf Batthyíny Lajost.

Az onzággy1lés alig két hét alatt 3l

király V

törvényt

Fetdinánd

jól'.áhagyta. és aláításával szentesítette'

a röszkei míívelődésiházba, ahol az idei Szomszédoló programsorozat alkalmából

Csengele község műrészeti cs0p0rtjait látjuk vendégűl.
Természetesen a belépésingyenes és nagon számítunk a nézók közönségszavazataira,
gálára az Önök álral 1egjobbnak ígérkező produkció fog eljutnl!

nűsor'végénközös

nórcius ]5. A

fogalmazott neg.
Ezeket áprllis 11 én a

2002. ápritis 6-án délután nógy órára

a

]84E.
]E18.

Kinevezte az e]só mag,vat minisztele]nököt,

tisztelettel meghívok minden érdeklődőt

A néZőket' szereplóket. vendéglátókat

\emzeti

g/ű1éSi haláfl]Zalokat'

Röszke Község onkormányzata és a szereplők. rendezók nevében

a

n,t,rrr' /J. Pettil'regirja -

dait- Béc\hen. íorrada]om tör ki'

MEGHIVO

hiszen

]818' nárcius l' A piirizsi fonadalom híre elérkezik Pozsonyba.
]848' nárciLts J. Kossuth a pozsonyi ország
gyűlésen iisszeíoelalja a nemzct
fó követe]éseit'
1818' ndrcius Il ' Pesten a fiata]ok elkészítik a

éneklésre, táncra és

vendéglítdsra invit/rlom nagy szeretotte] a renLlezők ne\ébenI

Magiari László

A Kokárda:
Va-.il' l5-cn nin,len mepem ékeld kok"roat
tjz a rul'.rjlra
Ez a haerom-nr a lran.ia lonadalom nrom"n
keletke)ett. u mágo- 'z.rbrd.aghrrco"oli r i.eltek e'd./ör nem/el. ./lnu ./JIa!ol

(ÍaL-tL]tós a köl(tke.ő

oldalrÍl)

|eles napoÍt

MUKODO

Március 1': Polgári VédeJem napja

Március I': A nuk]eáris fegyverek elleni harc
nemzetköZi napja

Varcrus J': A békeert kjidd rrok vilagnapja
1984 jÍrniusában a NemzetköZi Pen-Club hirdette meg.

Március 6.; Nemzetközi EnergiatakaÉkossági
Világnap
Március 8.: Nernzetközi Nőnap
Márcjus 14': Nernzetközi Pí (=3']4) nap
Március J4: E napon született EinStein'
Március 14': Gíte1lenes viJágnap
M1rrcius 15': Magyar Sajtó nap.ja
]990 óta ünnepel.jük, mert ]848-ban ezen a na'

pon nyomtatták az elsó szabad rnagyar sajtó
tennékeit| a 12 pontot éS a Nemzeti dalt.
Március 19': A cigányság világnapja
Március 2l.: Rasszizmus elleni világnap
Március 2l'; szent Benedek nap.ja
Március 22.: Víz világnapja

Az

1992.

évi dub]ini környezetvédelmi világ-

konferencia.j avaslatára

Március 23': Meteorológiai világnap
AZ l873-ban alapított NemzstköZi Meteoíológiai szen'ezet utódaként 1950. március 22-én
Genfben megalakult a Meteorológiai Világszenezet. (WMO) A szervezet l95l-ben kezdte meg működéSét' majd 196l. március 23-án
ú.jjáa]aku]t'

Március 24.: Tuberko]ózis vi1ágnap
Koch Róbert 1882. Március 24-én ismertette a
lbc kórckozójának,

iede/e.et' A \\

a

Ho

Koch

bacil]usnak a te]-

loq6-ban nyihánrtotLa ri-

1ágnappá'

Március 27.; Színházi világnap

A Nemzetközi színháZi lntéZet bécsj köZ$ű]ése 1962-ben elhatárcZta, hogy megemlékez
nek a Párizsban működő Nemzetek Színházá

nak

Az év e1eji időszak a forrásszerzés ideje, hrszen a
]egtöbb pályáZatot ilyenkor jelentetik rneg. Szóral.
a háttéúen szorgos munka íblyik, hogy a művelődésj ház programjaihoz és működéséhez az
önkolmányzati támogatáson túl is próbálLrnk fbrrásokat SZeÍeZni. Közösségi programjaink kiizül

megemlíteném a nagyon .jóJ sikerült nyug
díjas-nagycsa1ádos farsangi bált, melyel a
Fogadóban ta ottunk'

Március 3.; Nag'vböjt harrnadik vasámapja
Március l0.: Nagyböjt negyedik vasárnapja
Március 17.: Nagyböjt ötódik \"sárnapja
Március 19': Szent József. Szűz Máriajegese

Miícjus 24': Virágvasiímap
MáÍcius 25': Nagyhétfő
Március 26.: Nagykedd
Március 27': Nagyszerda

hogy a vendégekjól érezzékmagukat'
Nagy Zoltán, a röszkei cukrászda tulajdonosa íi
nom süteményeKel járult hozzá a vacsonihoz.
Ezúton köszönjük a Észtvevők nerében a kel]emes
estét mindkét !ál1a]kozónakl
Polgárór egyesü1etünk iS megtaltotta éves köZg'riléséta művelódési háZban' melyről tudósítást
Turucz Jóska tollából o1vashatnak a lap hasábjain'
Kétnapos tanfolyam iS Zajlott a házban, melyet aZ
Unilever Kft. ta ott dolgozóinak.
Tavaly sajnos nem volt jelentkező, az idén azonban s kerü]t elin,lttall a .zemél1gépkoc.le. .egédmotor vezetói tanfolyamunkat' Helyben zajJik
az oktatás, így sok idtít éS nem kevés utazáSi költséget spórolhatnak meg a résztvevők'
Evről évre visszatéró vendégei vagyunk a Deszki
MaroS_menti FeSZtivál szólóhangszer kategóriájának versengésein'
Papp Laura tanámő és nölendékei eddig is szép sikereket értek el' az idén a szólóhangszeresek mel1ett a tanámó által vezetett ksegyüttes iS bemutatkozott. Jó]árt Dani, Varga Nóri' Kovács Kiszt]na
és Borbás Johanna indult a szólóhangszer kategó
ria nemes lersengésén az igen erős mezőnyben'
Mindannyian elismeró okleveleket' ajándókokat és
nem kevés dicsérő szót kaptak a verseny érték91ésekor a zsűritól. Johanna aZ alsó tagozatosok köZött a nagyon SZép harmadik he]yet SZeIeZte mgg'
Gratulálunk nekik' é5 kÖszönjük Laura feikészítő
munkíját isI
A fanangot ünnepelték a vasutas Szakze|''ezet

Március első napján regionális határőr polgárőr
találkozónak adunk otthont' másodikán pedig
nyugdíjasaink báloznak' aho1 a helyi mazsorett
csoportjaink is fe]1épnek'
Közeleg az áprilisi országos vá]asztások ideje is,
így eg/re többSZöI adunk otthont a pártok lakossá'
giiórumainak is'
A március szánlunkra legfontosabb rendezvénye
azonban a Szomszédo]ó' erre készülünt most gőZ'
erőrel a művelódési házban'
Március 23 án utazunk a csoportokka] és aZ
éIdeklődő nézőkkel Csengelére, ók pedig április
6-án látogatnak el a Röszkei Művelődési Házba'
hogranrunkban szerepelnek majd a zeneiskolá-

sok, nyugdíjasaink' felújíquka Csutri t, énekei
majd Kozmáné vastagh Judit, táncol mindkét
mazsorctt csoportunk. egy, erre az alkalomra
\7erve7ódölt ldnydalárda 'l lren'tné meglepnt a
nézőket és vendégművészként fellép majd a Tápéi

Hagyományőrző EgyütÍes, akik nyugdí.jasaink
meghívására kísérikel a óSzkei csapatot.

Márdusi rendenénu és vásánaotár:
1
' Regionális polgárőr határór találkozó ( 14 ó)
2' Nyugdlas bál SzociaLista Pit la]osságl fórunü (18 ó)
09' Gyemek táncház (9 ó)
J0' Megrei sakl bajnokság (9 ó 30 p)

J2. Munkaruházati

vásár (13 ó)
14' MegemJékezés a szabadságharc eseményeiről
18' Műanyag'áru vásár
22. Vadásztársaság közgyűlése

23' Smmszedoló Ri'SZke SzeÍEpléieCs€ngelen
24- Sakk-bajnokság (9 ó 30 p)
29' Hús\,éti népszokások játszóház (14 ó)

(16 ó)

Áprilisi előzetes:

6'án Csengelei szomszédoló RöSZkén (ló ó)sakkbajnokság
08. í'atonai ruházati vásár
20. Nyugdíjas bá1'
22-2ó_ig Röszkei EgéSzséghétprograntjai

Borbásné Márki Márta

Életmód Klub
E havi lájékoztatónkban nem tudunk a klub összejöletelól
sor kivételesen, a köZmeghallgatás

beszámo]ni. mert ene február 27-én kerü]

miatt kel]etl a prcgramunkat elhalasztani'

Fo]yamatban lévő dolgainkra szeretném a figyelmüket ezúton még egyszerfelhívni'

Március 29': Nagypéntek

A Suttogó előző szá'

nában köZzétettük fe]nérő kérdóíviinket, me]ynek beadási határidejét nárcius 15*e módosíduk' Eddig
is sok kérdőívet visszajuttattak már, de gondoljuk' eZZe] még többet sikelül öSszes'újtenünk. cyűjtó]ádákat he]yeztünk el a gyógyszertárban, az ABC-ben, a Kajcáros csemegében és a Zcbra Malketben'
A nyolcadik osztályos tanulók vá1lalkoztak ana, hogy személyesen is segítenek a lapok begyűjtésében.
Ne felejtsük el, hog1 a visszaküldők között értékesjutalmat - n}'olc szemé\es hidegtálat - sorso-

lunk ki az egészséghéta|kalmával.
Végezetül felhí,juk SZí\eS figye]müket' hogy a személyi jövedelemadó

MárciuS 28'I Nagycsütörtök

17.-nak le1ajínlási lehetósége

még fennáll március 20-ig' kérern' aki teheti. támogassa egyesületünket.

Március 30': Nagyszombat

Röszke Község EgészségYédőEgiesiilel€

Március 3l.: Húsvétvasiímap.

Adószám: 184ó3299-1-0ó

]rrlnk feltámadása

A talasz kezdete:
március 20_án 8 óra 36 perc

A körttkező összejiivetelünket

március 20-án szedán 18-kor tartjuk. Téma: A talaszi méregte|ekészítünk. Á fiatalok érdeklődé-

nítés,és ennek megfelelő gróg'teákat, ziildség- és grümölcsiiket

Ábrahám Gyöngri
köryMáros

2

FoÍó

Ke]]emes Zene, nagyon íinom vacsora és persze a
iókedv tette széppé ezt aZ estét!
Forró kwán és segítői mindent megtettek azért,

papjait'l

Egházi iirnepek:

L..

ta rendezvényét náiunk'

1957_eS évadnyitójíró]' Magyarországon

1978' óta ünnepeljük ,,Thá1ia

l

bálozói is 22-én, a Goretti_kijl pedig 2]-án tartol

sére is számítunk.

Dr Sövényházi Ilona

il|?.

mórríus

A Gyermekjóléti Szolgálat
IcÍhetente tafi tanácsadást a Szolgálat pszl"
chológusa, amely teméSzetesen ingyenes és
az időpontról az 573-820-as telelonszámon lehet érdeklődni.

Az iskola és a család kapcsolata

Áz iskola az óvodából kiterÍilő gyemeknek
nagy kjhíYást jeletrt, hiszen itt kefiil elószöÍ

olyan kultúrközösségbe, amely renrlkívül
szeÍvezett és komoly köverclnényeket is tá'
maszt a gyemrektel szemben. Az iskola olyan
intémóny' amely híllépa szii1ő batalmi körén
ós olyan alkalmazkodási_,

és munkaköveteléseket állít fel. amik a táÍsadalom febőtt tagja_

ira is érvényese(p1. visekedési normák.
Az iskolában a gyermek sok új embenel találkozik mild a kortársak nind a pedagógusok
szenélyében. Az új helyzÉt a gyeíekben kialaKt egy új az.oÍosságtudalo| ,Jskolás vagyok
emberek, nem kis óvodás'''
Azt láfuutrk kell, hogy a hilönbözó családi
háttérrel rcndelkező gyemekeket hilönböző
módon készítik fel az iskolai élene' és másként támogatják a tanulást is. Ezért fontos,
hogy az iskolának a tolerancia szintje milyen.
Ha a tolerancia szint alacsony, akkor az iskola csak egy szűk középrétegnek szól és a több:L
át1agól eltérő gyermek a ,,cserepadra''
szonrl.
A családi tényezők legiúább a besÉrllészsé-

u

l(Ülönleges p01ístthútok
Rögzkén

get igénylő tántáÍgyaknál fontosak"

Az iskolai tényezők batáát Yizsgálva

tanulmányi eredményeke nézve, a következőt fe_
dezhetjiik fel: az első négy osztályban az iskola sz€Íep€ dt'ntő, uíínaez a batás megfordul
és a családi tényezők (élefuód' életköriilnéa

nyek' iskolázottsfu' jövedelmi viszonyok, la_
kásköriilnények, magataltásmbtá.k, &tékrendszer) keriilnek előtábe.
Ha ezt a megáuapítást elfogadju( akkor belátbató' hogy milyen fontos az együttnűködés
a család és az iskola között. Az eg}.másra mutogatás nem verctlet eledmén}Te, csak össze_
fogással lehet a gyermekeket az iskolai életen
sikeresen átvezehi.

A Gyermekvéde!.ni hírmondó nyomán.
Védőnói bírek
Megkezdődött a 6 évüket betö1töttek
zás1 vizsgálatra,,híl,ogatása"'

beiSko1á_

A

g1'ermekorvosi vízsgá]at mellett súly-'
hojslnére5L. r i,, eleL es hrl]a.vizsEa]atot vegZünk.

Minden g1ermek kap beutalót

SZeméSZeti

szűrővizsgálatra. anely'nek erednénlétkérjük
juttassák vissza a tanácsadóba.

A

lakóházakat és a gazdasági épiileteket az 1910 es
élekig a kömyezet adta anyagokból építették.Röszkén
a század régénnrár e1terjedt a vályogfal és zsindelyli'Jel A 2U' lzjzlr1 elejéig ''ennmar-Jt a rjrar

'zer_
kezetű sáríalnak az a változata' melyet tutajfalnak ne

leznek.
Készítésenem lgényelt szakértelmet' Sok pansztem

ber maga készítette. A házak otonzatánál elterjedt
volt a napsugárdíszítés.
A visszaem]ékezés szerint Röszkén é]tek oiyan ezermesterek. akik a Szeged alsóvárosi ácsmesterektól el
tanu1ták a napsugaras deszkaorom készítésénekíorté
lyát. ezér't lehetséges. hogy ez a szegedi mintákat
követő' mégis egyedi kivitelű oromzat he]yi baJkicsoló munkája'
KüJiinJeges a vízvezetó deszka szegéJ'vénekÍÍÉszeit
díszítése.viszont eg-vedi' hogy a napsugárdísz közepe
nem padlásnyílás mint SZokáSoS hanem' stilizált
'
omamensse1 van ellátva'
Itt Röszkén a Fclszabadu1ás utcán egy családi ház felújításraszoru] és a család csak úgl kapott engedé]yt,
hogy lebontsa a napsugár díszítést'
Nen kötelezik őket arra, hogy a falu számára fontos
kultúItörténeti éS építészetiemléket negőrizzék'
Szerintiink az építészetihivataloknak iS figelemmel
ke]lene lenni a hazai' a helyi értékek negórzésére' segíteniük kellene, hogy
tulajdonoSok ezeket
mesíírizhessék.

a

Cyermekjóléti Szolgálat munkatársai

TETTHAZ HIREK

Lajos Szilüa

fisztelt Röszkei Lakosok!
Tárnogassák adójuk

2002' március l8-án (héttőn)és
2002. mírrcius 25-én (hétfőn)
8 ló óráig a Központi ovodíban
(Röszke, Felszabadulás 77.)'

Be lehet íratni azt a kisgerneket' aki 2002.
december 31 ig' il]eh€ 2002. nájus 31 ig be
töltik 3. éleléVükel'

Be iell íl'atni az 5' é]etévétbelölÍött'
ólodás ksgyermeket'

még nem

gyermek s7ületési anyakönwi
személyi lapja, TAJ kártvája

CSMKlK'kel

e$ül1működésben íunadai Ke-

reskedelmi Napot tartott Szegeden, melynek ke-etehen

Iial rto' r1rlt

_1}

Llrnudr'cég inlo._'raLi'

ós an1agával és árumintáival.

A

kanadai delegáció képviselői ellátogattak a

R.öszkei Te]eháZba is. és érdeklődéssel hallgalták a

település sikereir{1 és gondjalról szóló ismertetőt,

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a

A Kanadai Naslkii\etSég 2002' f'ebruár 26_án aZ
ITDH Csongrád Megyei Képviseletérel és a

kivonata.

va]amint kérdéseket tetlek l'el a kisténégés a tég1ó

adol.Jp.r \al e. leheto'egeirel fupc.olarb.rn.

e.,i. .zlr rr*

Adószán: 18463323-l-06
Röszke Község EgészsógYédő Eg/esülete
Adószám: 18463299 1 06
Tehetséges Röszkei Tanulók Támogatása

Röszkei Polgárőr Egresület
Atlószám: l9082428-l -06

bc.raLko/asho/ kerern horul rndpr\dl p\er
kiron.-rtlt. $ermeke

személyi lapját. az óvodai szakvóleményt.
a diákigazolványhoz: egy ilb
4\4-e. i;n!kepcl . r r i:'rx rittL ffL lrr L '
280 Ft-ot (ez ajelenlegi íra).

vlocskó Mihá|y
igazgató

2aíJ2" *ilxius

Röszkei Kaláka Hagrornáqvőrző és Teleház
Közhasznú E5,esületet

Riiszkei Sport Kör
Adószám: 19082325 1 06

FeItzabcdull. u' a5 íerrelete...lola irodal'

\

érésében,hiszen egy valami köztis bennük: mind
annyian azért dolgoznak, hogy az itt élők életkörül_
ményei és életminősége je1entősen.jaluljon'

Röszlie Tornateremért Alapítvány
Adószám: 19085586-1_06

lUUl. -n.rc u. ll-rr l'e lur E- b,'rJi" e.
]00]' n.rc u. ]i_etr \etJhn E |ó d".'p le'z.
He ie: Altrlino. T.Lolr Ro.rle.
meke'zÜlete.i.-rnvakön)ri

7r-ával az alábbi rijszkei civi]

Alapítvány
Adószám: 19085593 106

Kedves Szülő!
Lrre'iten. hr';1 r lee-u,'
trnrl, 'L beittas.r

l

szenezelek la]ame]yikét. segítsék óket céljaik eJ_

Kövelkező

lapszámunk LenezetL nlegjelenési ideje

200]' április 5' péntek
Az ószleúÍeleket, ílús\kat,wlanint

a hirdetéseket

nártius 25-íg úrja
a sZerkesllóség a TeleháZban'

Rö\zke Kö7ség Közbi/t0n\ágáéÍl
Közalapítvány
Adószám: 18464300 1 06
Ha on adóbeval]ást ad be' akkor a bevallási nyon'
tatvány jtmutatójából minden tennivalót megtudhat' Amennviben a munldltaÍója állapítja neg az
adóját' akkor aZ on rendelkező nyilatkozatát is neki kell továbbíania aZ adóhivata]hoz'

A kistérségiirodu

ielenti

ÍérségÍrendezvények oz Írodo aiúnlúsúval
Ápnnts

MÁRCIUs

Az elmúlt években végzett tanyakutatás egyik eredményeként kido]goztuk a tanyagondnoki Szolgálat
Homokháti rnodelljét.

Ezzel célunk a solazor magányosan élő külte leti
tanyai időskorú lakosok személyes gondoskodásá-

1-én

1-én

Balotaszállás : Szavaióverseny
Szatymaz: Iskolások farsangja

Bordány: Te1enap
2-áÍl

Mórahalom: Móra- Hét

2'án
Zsombó: 20 éves a Wesselényi Néplőiskola

3án

Móralaiom| Móra Hét

3_án

nak .javítáSa vo]t.

Röszke: Felnőtt férfi Nyílt Lábtenisz Bajno}cág
6-án

4-én
Móralralom: Móra- Hét

Mórahalom; Csongrád megyei asztalitenisz diák'
olimpiai döntó

5-én

A szolgáltatás lényege' hogy

a tanyai níszoruló 1a
kosok szociális ellátását nemcsak a falugondnokok

légzik, hanem segítséget nyújtanak számukra a
külÍe leten, tanyán é1ő olyan személyek is' akik
mindezt önként' a mindennapj munk{juk mellett
vállaljál.

EZ ]ehetővé teszi, hogl akik igénybe veszik ezt a
fajta Szenélyes gondoskodást' egy hatékonyabb,
eredményesebb. mindig az igényeknek megfelelő

8-án

Domaszék: Nőnapi ünnepség

6'án

Mórahalom: Nőnap' 3+1 akció kerékpiíros verSeny PusztaméryesI orSZágoS Allat- és Kilakodó-

Röszke: Fiú labdarúgás

vásár Ruzsa: Falunőnap

12-éÍl

el1átáSt kapjanak'

A kido1gozott program a Szociális és Családügyi

Minisztérium támogatásával négy te]epülés

(Röszke' Mórahalom' Kelebia és szaqmaz) külterü]etének eg}es körzeteiben hamarosan kísérjeti
jelleggeJ beindul.
A'z egyere. :/Áa.7 utan remer)eink .7erinl J

Móraha]om: Móra- Hét

9-én
Mórahalom: Móra Kupa- meghívásos leány kézilabda toma
Önömös: Falunőnap

Balotaszállás: Kazinczy verseny
Üllés: Fontos Sándor emléknap általános iskolásoknak
l8-án
Áotthalom; Mezógazdasági kiállítás
l9_én

14-én

Ásotthalom: Mezőgazdasági kállítás

rendszer toribbi allami tarogalá\l nier. e.

Áotthalom; Em]ékezzünk miírcius 15-rc|
Röszke: Megemlékezésa szabadságtrarc esemé

múködtethető leSZ a térségtöbbi te]epülésén iS'

nveiről

Úlle.: Közsegi

Ünnepseg es fákJ1as teIronuru'
Zsombó: Községi Ünnep

20 áLrl
Áotthalom: Mezőgazdasági kiál]ítás
Zíkányszék: ovodai szülók bálja

15-én

2i-én

Balotaszál1ís : Nemzeti Ünnep
DomaSZék; Nemzeti Unnep
Kelebia: Nemzeti Unnep
Mórahalom: Nemzeti iinnep
Ruzsa: Ünnepi megemlékezés
Zákány szék'. Nemzeti ün nep

Mórahalom: országos

Rövidesen elkészül a',Homokország íelfedezése"
című kiadványunk. ami a már meglévő, térségite-

lepüléSgkgt ben]utató, színes',prospektus g}újtemény" megújított vá]tozata'

A kiadvány negjelenik angol, német és olasz nyel\'en is. Budapesten, a 2002' március 7-l0. köZött
megrendezésre kerüiő,,Utazás 2002'' kiállításon
már az érdeklódők számiíra hozzáférhetó' ahol pedig a Homokhát Tourinform Irodán és a Kistérségi
Irodán keÍesztül a térségiturisztikai vállalkozások
is képviseLtetik magukat'

2002' augusztus i0-20' kijzött e]só a]kalomma], de
hagyományteremtó jelleggel kerül megrcndezésre
a

Homokiát Fesztjvá] térségi rendezvénysorozat.

A program egyik koordinátoraként láZasan dolgo
zunk a megralósításán.

és Kirakodóvásár

22-én
RöSZke; Egészséghét

Üllés: Iskolai kömyezetvédelni nap'

a

Föld napja

23-án
Röszke: Egészséghét

16 án

Kelebia : Petófi szaralóverseny
Mórahalom: Iskolai szülők bálja
RöSZke:

Álat

Nyílt karate kick

boi<sz bajnokság

24-én
Röszke: EgéSzséghét
Zsombó: Kós líiroly kuhuráJis emléknapok

]7-én

Ásottha]om: Tavaszköszöntó Népzenei Ta]á]kozó
l\4orzhl otn: országor Allat- és Kirakodcitisar

25 én
RajSZke; Egészséghét

Zsombó; Kós Kíroly kulturrális ernléknapok

22-én

Mórahalom: 3+1 akció túra verseny

Homokháti Kistérségi Iroda
6782

Mórahalom Millenniumi sétány 1ó.

Tel.: 281/045, Tel.:/fax: 280-124

email: homok@morahalom.hu

Röszkei beköaő út mellett 2 db og]enként 3200
m2-es szántó (poÍa)
dambonként 800'000 Ft-én eladó.
Érd.: 06-30/915-2506

13ffi'as lada 38.000 km-rel,
2003' augusztusig ówónyes műszakival, meg-

kíméitáliapotbaÍt eladó.
Érd.:573-781

4

Szatymaz: Barackviriág ünnep (meseszínt}iáZ)

26-án
Röszke: Egészséghét
Zsombó: Kós líírolykulturális emléklapok

23-án

Szatymaz: Banclsirág ünnep (bolve$eny' virágkötő ve$eny' barackos sütemények versenye, este
bíó'' színházi előadás)
'.Sriri

2'l én
Zsombó; Szent György napi csiírdanapok

24 én
Ruzsa: országos Á1at- és Kirakodóvásár

28-án
Zsombó: szent György napi csárdanapok
Ruzsa: országos Al1at- és Kirakodóvásár
U]lés: Falunap

28-án
Szatymaz: Baraclwirág ünnep (szakmai nap' melSZéSi bemutató éS képzóművészeti kiállítás)

29 én

RöSZke: HúSvéti népszokások- játszó és kézműves
dé1után

30-án

Röszke; Lány kézilabda bajnokság

30-án

Balotaszállás: Felnótt színjátszók műsora és bál
Móraha]omI Hívogató a Majálisra'

2A02. nfudus

Reilvénvkedvelők rovoto
Eli az

ember megszokott életéta társadaiom, kijr
nyezete és családja elvánísai szerint' mert be]érögződött. hogy csak í3y boldoguihat.
Ki sem nozdulebbő] aZ ördögi körbó]' hos/ megtapasztalhassa az emberi élet lényegét'
Eltelik hatvan, hetlen év és rádöbben: még meg sem
Szüietett' mgrt valójában nem is élt' csupán csak létezett. Rejt\ényünk fó Soraiban
Paul Schneider (J897-1939) mártírha]ált ha]l nénet

teológuS gondolatát olvashatják'

Előző számunk helyes megfejtése;
,,Nem elég, ha szerencsések nglunk.
Az is ke|l még' hog a többiek ne legenek azok.''
sainos nem érkezett be he]yes megfejtés'

Készítette: Tirrucz József
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Külterületi termóföld és tanya adásvét€léról

)00)' |ebrutir )1-en hatLl|úu lppett joPi
./rbal)o/a\ alapjjn külterúltti lerÍo[öld e.
illeti rneg:

tanya e]adása esetén elővásárlásijog

a családi gazdálkodót. ha termóföJdjével az
eladásra Lerü1ii ingr' an Ld/\e|'enjl h,ll.rro\:
a köZöS háZtartáSban éló családtagot;
_ a helyben lakó szomszédot;
- a helyben lakót;

'a

nagyar á]lamot;
haszonbérlőt, felesbéI]őt' részesművg]őt;
a mezőgazdasági társaságok kiizvetlen vagy
kdnetett magiinszeme11 Lagjott azon lö1dterületek vonatkozásában' amelyeket az eladás idó
pontjában a mezőgazdasági tiÍsaság jogszerű
a

en használ'

A

sonend az elóvásárlásra jogosu]tak közüt
egymással szemben is érvényes.
A temőíöld vagy tanya tu]ajdonosa (eladó)
köleles köZölni teljes terjedelenrben a vételi
ajínlatot az e1őváráslásra jogosultakkal a
szerződés megkötése elő1t'
A köZlés úeJ történik. hogy az ajánlatot ki ke1l

ljg:e'/teni az ingatl-n le\\e:.e \/cnnl

illetékes települési önkolmáqzat polgármes-

te

hivata1a hidetőtáblájríra 15 napra.
tu1ajdonjog ingatlan nyilviántartási be1egez
teléSekor igazolni ke1l. hogy az a.jánlat közlése
megtö énl. va]amint csatolni ke1l az ajiínlatra

A

tett

nyilalkozalokal'

jegyzéket.

a

jegyző általkéSzített iral

Ar .lirm elórj.arla'ijogjt

l

Vagylr \enzeti

Földalap Kht' gyakorclja'
A tulajdonos köteles megküldeni a véte1i aján
latot az

A

-:_'aN

ÁÚ

MNFA Kht

nak.

2002' janurár 1' után vásárc]t fö1d esetén a
Mag1ar Allan javára kisa.játításnak van helye'
AZ MN_FA Kit' e]őterjesztheti a kisajátítás
irLnll lérelmel J lul]],]Un\,/er/é.l \Ü\elJ l_,Úom
éven be]ül az érintett t'öldrész]et í'ekvése szerintj településj önkormányzat véleményének
beszerzése után.

Az

á11am gyakoro1hatja elővásárlási jogát
ajándékozás esetén is. kivéve a hozzátartozó
iavára történő ingyenes tulajdon-átruházást

Dr.

Ária Gabriella
ügnéd

Falusi Suttogó
:]9I9É!-

Röszke KöZség KéPviseló teslu]etének

laP.]a

Eng' szám: B/PHF/888/Cs/92
Megjelenik havonta l 350 Példányban

Kiadó.ím--!
ó758 RÓszke, Felszabddu]ís u'

8.1'

Tel': (ó2)57]'03]
Fe1eIós kiadó: Ma8yad Lász]ó

FószeÍkes1ló] GyöÍgy Jólsel
KészÚ1t a Nyonrd!nrcsicl 2000' Kft. gondozásában'
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F-i' o n' á g u n lr é r d e ké b e n

vAlAszIAs 2002.

t

FebruáI 16 án aZ esti óríkban tafiotta éves üZemanyag adóját visszaigényelhetnék, S
beszámoló közgslését a RöSZkei Polgírór több pénzjutna korszerűsítésre.ami mfu el
is kc7dődöfi
polgármesteri hivata]tól számítógépet
A szokásokhoz híven Széll oyuri bácsi
szervezet tjtkára nyitotta meg a progra]not' kaptak' amit majd az egyesület meglévő
A jelenlévők egy perces néma felállással épületének e7 évre temezett bóvítése után

Egyesület'

a A

adóztak nemrég elhunyt

fiataltagtfusuk. Papp

Gá-

H:í*Íf:lt."',,u,
taglétszámmal 2551

órát
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KXh
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&&li j l ' 3*r:'..i:
xxír}x &'
km_t autóztak
lxl&'s&l l&'*::x&
Fő feladatuhak tov1bb*
is a rendórséggel tar &ya&'i'*i'x
&Ü!&Í&}{Xii}
j'ö]t\re
8Xl|&{i
' a vagyon el1eni
bűncseiekmények meg' B@f
''l&
olőzését.azok felderíté-DG]J
,i]e&&

töltöttek

szoi!álatban.
mjköZben kdzel ]0'000

sét tartják legfontosabb-

I

iÍil'Í,Tíiili'.li
F
-aI
ban segítik a rendórök és

l3I;.

tűrel. akcios rzolga1at-

*,&m

é]esítenek be' A tgrvra]zok már elkészültek. Az új

;i:i:[:ii:'f.;;:i.it.

ség, teakonyha és mosdó
lesz kialakítva.
A kivitelezéSj nunkílatokat aZ egyestileti tagok
végzik' építőanyagot pe_
dig a po]gfumesteri hrva_
tal és az önkormán1zat
biztosít számuka
AZ ünnepség záróakkord
jaként Kispéter Jenó' La_

&';'1'ffiH:ÍJ;,|'".ffi

orzünk
orünA

tXE
letlunk
és védünk

elismeréseként oklevelet
és pénzjutalmat kaptak'

hatlirőrijk munkáj1lt. AZ iskola kiirnyékének Madarász Zoltín' Fodor Lász]ó, Jakab
megÍigyelése tanévkezdéskol (aZ esedeges Sándor. Magyari Béla - a Röszkei Polgárőr
drogteliesZtés negakadílyozása érdeké-Egyesületmega]akulásakor, 1991_benbelé_
ben), a posta munkájának és a fa1unapi pett tagjai, l0 éves munkíjuk elismeréiercndezvények ]ebonyolítáSának biztosíÍása ként ok]evelet és pénzjutalnat lehettek át.
I!. sutus Antal a polgírőrségné1 végzett
is feladatot adott a polgárőröknek és
lelkiismeretes, kiváló teljesítményéértdísz
rendőröknek csakúgy. mint Halottakoklevelet éS pénzjuta1mat kapott' A kitün
Mindenszentek napjín az őrizetlenül
tetéSeket, juta]makat Magyari Béla aZ
gyott gépkocsik
A helyi rendőró[ és a polgárőrök szoros OPSZ megyei elnöke. Magyari LásZló kö7
ségünk polgfumestere és Turú IShán a heegj/üttnűködósél jelzi az is, hogy még
rendőrség szolgálati NIVA-ja javítás alatt lyi polgárőr egyesület elnöke n}újtotta át,
ílJt' a polgárőrség saját kocsiját és üzem- akj végezeiü1 megköszönte minden intéZ_
an1,agát bocsátotta a rend óreinek rendelke- ménynek, szervezetnek a váilalkozóknak
és magánszemélyeklek az anyagi és erköl_
AZ egység augusztus 4-én a Mártélyi csi segítséget. Tagtársainak az önzellen,
fáradtságot nem ismerő áldozatkész SZol
Poigárőrnapon a Magyar Posta
munkája elismeréseként oklelelet és tírg,v- gálatteljesítéSt' amit szabadidejük feláldo
jutalmat
zásával' ellenszo]gr]L]tatás nélkül a köz biz'
A röszkei polgárőrök az e]mú]t eszten- tonsíga érdekében \égeznek'
A teleségek. csal1rdtagok türelmét és megdőben 738'730 Frból gazdá]kodhattak'
önkomán]'Zat 230 eZeI Ft készpénzzel'értésétköszönte me8 ezuián'
egyéb anyagi éS erkö]csi
támogatással járuIt hozzá
a csapat munkilának fb-

a
és

Íl€fe]ése.

ha-

a

zésére'

Rt.{ól

kapotl.

AZ

Iyamatos fenntartáSáhoZ'

A

köZségi

spoltkör 20 ezer, a Posta
Rt. 4l ezer. a Beretzk Pe

ter

a szen'ezet életében.

A

szolgálati járgányok 520.317 forint

A

polgárőrök

mon levő kormánypártnak egyar1nt.
A győZtes jutaima négy évre szól. övé az ország' éS a hata]om.
A \PSZtes legnagyobb sajná]atáÍa kénytelen e]]enzékbe vonulni.
és okulva a hibákból, sorait rendezve politizálni' Ta]án ez aZ óri
áSi tét is lehet aZ oka, annak a tényrrek' hogy minél közelebb ke
rü]ünk a \álasztáiok időpontjríhoz, anná1jobban eldurvul a had-

járat a riúlisok között'
Az e Íájra időZített kampánybombák sona kezdenek robbanni.
azza] a célial. hogy lejárassák aZ ellenfelet, a rnég bizonytalan
határozott. józan íté]óképeséggel
választópolgárok e1őtt.
rendelkezó vá]asztókat ilyenkor már nehéz rávenni' hogy megvál
toztasSík kial akult véleményüket.
A döntéSt lehet, azok fogjík meghozni, akik rna még bizonytalanok' nem tudják eJdönteni, melyik pártra adják voksukat'
E lokok megszerzése érdekébenmeg jS tgsznek mindent aZ
érintettek, nem fukaÍkodnak az ígéretekke1. és a jövó'be látó jós-

A

latokkal. A televíZióban nézve, vagy az újságokban olvasva, egyik
vagy másik párt szépen öSszeá]lított ígéreteit. jó ézésjárja át a
sZí\'emet'

Igenjó érZéS' azért, nelt ]átom. azt, hogy tud.ják ők' hogy mi kellene, és mi 1enne jó nekünk, kis embereknek- Legtijbbünk SZíVet
a lizetósek emelése dobogtatja meg. eZ azt hiszem, hos/ temészetes dolog, hiszen a huszonegyedik század elején a pénz' és a
tőle való függőség óriáSj méreteket ö1tött' Mindegyik ígéretben
egyik főszereplő, az egészségügy'
Nen kell aggódnunk, azon, ha megbetegszünk' mi is lesz velünk. ki' és mivel fog gyógyítani. AZ ígéreteket hallva. a pedagógus pályán levők is a mennyben érezhetik magukat' Kijnnyű e]képzelni. hogy milyen lehet a Kinaán' hiszen, ha csak a fele is
megalósu1 ezeknek a jós]atoknak' már akkor is mondhatnánk'
hogy ott é]ünk'
LeSZ itt minden, autópályák' végelíúatatlanu]hosszúak, 1esz
köZbiztonság, ezáltal biztonságérzete a polgámak' Talán még
mezőgazdaságunk is lesz. A nenzet és a gazdaság lejlődése
szinte töIetlenülÍ'o3 eme]kedni aZ egekig. természetesen a forintunk senr íog ebben a versenyben lemaradni' A.jós1atokból idézve még megtudjuk: az iní1áció o\an kicsi lesz, hogy szinte szóra sem érdemes' a munkanélküliségről pedig már beszélni sem
ke]l. A vendégmunkások paradicsoma lesz ez az ország' mi pedig majd e1dönqük' a nagy jólétünkben, hogy csak úgy passzióból dolgozgalunk-e egy kicSit, vas/ nem'
A rendszená]tás óta három különbijző eszmét val]ó' ós háronfé
le politikai beá]]ítotlságú kornrány vezelgetett már bennünkel'
l990 óta háromszor válasZthattunk miír szabadon, átéltünk három kampányidószakot'
Ha]lhatluk. milyen jó] is hangzanak aZ ígéretek, majd megtapasztalhattuk Saját bórünkijn' mi is r'alósult meg ezekból. Kor-

a kezdetj lelkesedés láng1ábóJ ma rrrárjó' ha egy kis parázs
maradt' Nagyon sokan hittek aZ ígéreteknek,éS sajnos csalódniuk kellett' ezek aZ emberek kétszer is meggondolják azt, hogy elmenjenek e szavazni.
En úgy gondolom, ez elég nagy bajI Igenis e1 keli menni az urnákhoz. és leadni a vokunkat a számunkra ]egmegfele]óbbnek

lgen'

Egyesülel30 gzer' a ]akosság adójának lclo-ából 87

vács Fercnc és MiklóS MáryáS egyéni válialkozók úmogat1l5a szintén Sokat jelentelt

aZ. hogy pallamenti választások lesz

a tavassza]

szaporodott.

TerméSzetvédelrni

pályázatán 50 ezer forintot nyertek' A Zebra Market a Kossuth MGSZ a MOLfECH
Kereskedés, Csonka Imre' Kónya Imre. Ko

és lömören

Ma$larországon' Mint köZtudott, ennek a választásnak is rettentő nas/ a tétje, úgy az ellenzéknek, mint a halal

nek

mányokjöttek, és ígértek. koinényok mentek, és csal ők ál1íqák,
hogy csináltak is valanil. Mgg kell em]íteni azt a tényt is' hogy
1990 óta a legnagyobb ménékben a csaiódott emberek SZáma

Alapítványtól 150 ezer Ft-

hoz jutottak.

A hír rdviden'

Ifjú Sutús AntuL családjtnal
Elnrondta még. hogy a támogatáSok eddigi
lbrmáit ajövőben is szí€Sen fogadják'
Az ízietes vacsorít Balogh István é5 csapata készítette' Az étkek e1logyasztását
kö\ető barálságos beszé]getés és poharazgatás még sokáig a ku]túlotúon nagytermében marasztalta a \€ndégeket

ítéltre.

NekrinI lerköznlpi emhe-eknek n'a mép .i'iror ez az

e91

lehetóség van a kezünkben. hogy vá]tozlassunk, vagy ne az é1etünkön' Ha meglesszük' akkor eImondhatjuk' hog/ mi megtettük
aZ e1ső lépést, a tijbbi najd négy év alatt kderül' jó he]yre adtuk
szavazalunkat' vagy mégsem'

értékúadóZott üZenanyagot égettek el'
hop1ha

kdu

most azon füstölögnek,

hl.zrÚ tj.asjg jennénel..rl

Turucz József

Horrráth Béla

20a2. mórcíus

Hírek és gondolatok - a Plébániából
xnruszrBlÉs

ból nyúlik najd fe1 az isteni kéZ, am1 a Földet tad
ja a szenttel együtt.
A virágos donbocskít egészen alacsony kovícsolt
l'askerítéskoszorúzná. vagy a kózetanyagokból

Tóth Szilveszterné 80 éves
Király Irén
f 2002. február ll_én

M0lnár Hella

megmaradó kövek darabjaiból venné kÓrül eg]' telmészetes szegély a íű alatti betonba ágyazYa'
A szobor alkotója egy moWvaí csúngó szobtósz:

Molnár Zénó és Vér Ágnes kislánya
2001. augusztus 5.

Börcsiik Imre 42 éves
Börcsök InTe éS Biczók Emma fia

Tóth Bence László

+ 2002' Febluár 16'

SERBAN BONAVENTURA. aki Széke\'földön

2002. január l1'

Barna Istyánné

75

é] Bákó

éles

Tótb Ilona

ta. a p1ébánián brfuki

JEGYESEK

t

ordögh Zsolt Röszke

HÁRoM szoBoR VAN A FÖLDÖN

2002' február

A kész alkotást

17'

Aranka f'ia

Anelyiket a világ legtiSzteltebb Szentjeinek emlékére ál]ítottak úg/szólviín A Föld valarnennyi kato

Geyer Cyula és Nádházi Erzsébet leányiát

likus telnplomában:
A Boldogságos Szűz Máriáé. Arpád házi Szent
Ezsébeté.és a Páduai Szent Anta]é.
Röszkét 120 éWel ezelótt régi lakói Páduai Szent
Anta1 oltalrníba aján1ották'

ÖIdögh István

éS Ábmhám

T

eljegyezte
Geyer Hajnalka Battonya

HALOTTAINK
Varga

Az

1913_ban felá1lítotÍ ternplomukat is ő rá bízták'
2000_ben' a millenniumi esztendőben a község
rezetői. az Önkormányzat képviselői pedig a köz.eg lóteret Szpnl Ánlo1ldme\ nertzlék el'
MoSt, amikor a köZség te]je5 köZnűvesíléSe, csatomáSa. úthálóZatoknak korszerűsítéseés tereinek
rendezése fejeződik be, egy jubileumi terl vaLósulhatna meg: felál|íthatnáIk lűkóhelyíink első
kőszobnÍt a fótéren a község védőszentjének:
Póduai szent Antal ÍiszteleÍ&e.
A szobor a fijldgömbön állna. A földgömb az Is
ten két tenygrében fogva nyugodna' A kőszobor 2
m rnagas lesz. Anya8át a Kárpátokbó] tqtik ki.
szent Antal felfelé enelt jobb kezében egy madárkát lafi egyik csodájának emlékére'
+ iótel parkjaban e5 lts.e kiemelkedő viragag1-

Géza 77 éves

El€ven

Alna íérje

* 2002' február 5'
Császár Imre 91 éves
Móra Erzsébet öZ\€g/e

f

2002- február

ll.

Bite Peterke 6 hetes
Bite Sándor és Szalma Alita kísfia

t

2002. fehÍuáÍ ]2.

esetleg nem is sikerü]ne kapnunk,
Röszkén akkor is megnyíl1k a bölcsőde
ber l_tő]'

HIREK
Február 20'án közmeghaligltásla

vártuk

szeptem-

Ebben az évben Í'elújíqáka busznegá]]ókat

a

érdeklődő 1akosságot a művelődési ház nagyter-

buszjiíatok Szegedre iúnyuló oldalán'
A s',l Anlal teren plebano' ür tene' aJap_án eg.

nébe.

a szentrc

érdeklődés nem volt tömegesnek nevezhetó.
étrő1évre ugyanazokat aZ aÍcokat vélem i'eliédezni a sorokban.
Polgármester úr ismertette aZ elmúlt gazdálkodáSi év főbb adatait' a megvalóSult fe.jlesztéSeket éS
beruházásokat.
Lehetóséget kaptak éves munkájuk iSmeItetésére
intézmények vezetői is'
és megismer1etéSére
Vlocskó Mihály' Maka Lajosné, Csiszámé Kónya
Tünde és jómagan mondtuk e] intézményeink
2001' évi legfontosabb programjait, Í'ejlesztéseinket és a jövőre vonatkozó terveinkst i5.

előtte

Igaz, a rcndelkezésre ál1ó öt perc igencsak kevés
nek bizonyult, amit rnindannyian rendre meghosszabbítanj voltunk kényteJenek'
Polgármestel úr ósszegzésében kieme]t szerepet
kapott a miár elkezdett éS a 2002' évre teÍvezett
lej1esztések ismertetése'

szerepel.

Most mrír bizonyos. hog/ ha pá1yáZati támogatást

e]SőSoÍban a körn}ezetünk

aZ

Az

u

emlékező Szobor kap rna.jd helyet, persze
szépíteni'
Fo]ytalódik a Szenn}ryíZelvezető rendszer további
üterneinek épílése'sajnos ezt a beruházásunkat'
ha nem kapunk pá]yáZati támogatást önerőből
nem tudjuk a teÍvezett ütemben elvégezni'
A müteIode.. hdz elciLti park ujraLelepité.ét ren enlelrr \zennl a La\d\5/al el LudjuL regezni. e. a
trkarékzövetkezet n]ö!ötli ./dbad LerüleLen i.
felépü] a játszótér.
Uj telkek kia1akításíra és egy konlerenciaterem
kia]akításiÍa is adolt be páiyáZatot önkormányza
lL-1. S/,'( rall. berlakir: eplre\e e\ a Ralcicz utc.r
építésimunkáJatainak íblytatása is a ten'ek köZött
a teret meg ke1l

Jó híI a lanyán élőknek' hog'l ebben az évben ők
js részesülhetnek a vezetékes ivóvíZ
''áldásaiból'''
Sajnos az idei írernelésa vezetékes ivóvíz terén

húsz százalék'

A

csfti Havasok mögötl.

a sZeret folyó partján
városkíban.
Ott logjr lrti.rugni a.r.'brol. aminel I m-e. nrntapéldányát rnáÍ elkéSzítette körtefából. E] is hoz-

tú], a

Tóth Imre és Fü]óp Ibolya kisfia

éS észrevételek
ós a szolszépítésére

]akosSági hozzászólások

megtekntheti'

kb. 800 km es úton speciális te
hergépkocsin tbgják Röszkére szállítani' Mindez
nyár végéreelkészülne, ha a község tisztelt lakói a
teÍvet szílesen veszik, és e1fogadják'
A nl'télmil io. munUnrl alr:rgi Íerlerete eg1eni
felajínJásból, az onkormínyzat hozzíállásából és
a házszenteléskor kapott SZíveS adonányokból kétharmacl részben biztosítva van'
Kultulá]is pá]yáZatot ne vepyünk igénybe. hog'v ez
aZ alkotás te]jesen Rdszke nunkája és ajándéka 1egyen aZ utókor Számára'
a

Aki bárniiyen

Segítséget akar és tud felkíná]ni,
szíveskedjéka plébánián jelezni.

l:lvLÉKl:zTFTÓ:
Ne felejtsék'' Kedves olvasók, hogy ná.rcius 24-én
VIMGVASARNAP lesz. a NAGYHET kezdete.
r''ag-vpénteken' és Nag1szombaNagrSütörtökön.
ton este 7'kor kezdődnek a szertartások'
HU5\ ETKOR 9 Lirdkor le lJmad,r)i !/enrnr\e
lesz. uúna kömenet az utcán'
Várjuk híveinket' BoLDoG UNNEPET kívánok'
Kartal József
p]ébános

gáltatások minőségének iavítáSára ininyultak.
Egyértelmű igénykéntés elvárásként fogalmazódott nreg útjaink ál1apotának javítása' Fülöp Pál
konkét lelvekel isme etett eüe l'onatkozólag.
Sajnos ezek a javítások és nern eg} esetben új
utak építéSeeg} ütemben nem va]ósítható meg.
Ebben az évben a legrosszabb ál]apotú közútak
fe1újítására kerülhet majd sor.
A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan több
hozzászólás vonatkgzott arra' hos/ ha nem tjSZtít.ja mindenki folyamatosan az ingatlana elótti árko
kat, ak]<or hiábavaló a szorgos kiSebbSég törel'Vé
se. hiszen ha valakj nen végzi e1 ezt a munlcát, a
többiek is hiába doJgoznak'

Ezúton kérünk njndenkit. a tavasz köze]edtével
takarítsa ki az ingatlana előtti árkokat!
A kitikik mellett egy-két dicséró szó is eihangZotl aZ önkoÍmányzat működését illetően, de ne

ie]ejtsük e], hog1 jó nunkít csú köZöSen' a 1a
kosság aktív és segítő munkájával együtt érhetünk
csak ell
Ehbez kérem a röszkei polgárok jóindu]atát, aktivitáSát éS segítő ötleteiket
I

Borbásné Márki Márta

LobdarÚgús
A

február is még javalészt a teremsponok ideje,
legtöbb spoltesemény ilyenkor még a ,,kellemesebb" tornacsarnokban zajlik.
FebruáI 9-én &t véget a 11 héten át tartó terembaj_

A BAJl{OI(SAG tlEGEREDIIEl{YE
1, Minaik

11

2,

Dopping

11

3'

KárchuVitay

11

0
I0 3
92

713

10' Pajtás BüÍé

11

11, Lokomotíu

11

3
542
416
344
326
245
317
317

12, TáTo

11

0

4, Újidők

11

5'

Laczi és Íiai

11

6'

sördögök

11

7,

Eurochicken

11

L
9'

11

T.Boy

11

Fész

62

2I

57-2229
50-2827

nokság' ahol az ifi és a
szelepelt' A bajnok',kettő"
ság végerednénye a következő:
Szintén kilencedikére kapott Serdü1őcsapatunk
meghívást Vásárhelyre egy nyolccsapatos lemzetkjzi tornára' hol a mieink a hatodik helyen végeztek'
Február 10-én játszottunk előSzör edzőmérkőzést
kint a ftivön, a taltalékcsapatunt 5:3 arányban vene
a Baktó Szilánk csapatát.
15_ 16- 17-én került sor a harmadik alka]ommal megrcndezett ZEBM MARKET terenlabda gó tor_
nára, 16 csapat részvételével'
Pentek este, S szombaton a selejtezőket játszonák a
csapatok, s az ál1va maradt nyolc csapat vasámap
mrí eg1rene s kieséses rendszerben fblytatla a további küZdelmeket.

48-2821

Az elsóként nyolcba került Röszke csapata megle

40-3020

petéSre szorcs mérkőzésen, csak 2:1-es győzelem
mel jutott a négy kijzé.
A második rnérkőzésen a KISZ KFT 4:2 arányban
nyerve került a nógy közé a vasiímapra megfogat-

34-24 19
35-32 13
32-35 13
29.52

11

32.38 10

32-4210
38.51 10

19.57

2

kozó névadó ZEBM ellenében.
A következő negyeddőntőt a ió erókből á1ló Lance
securjty ví\.ta a megye II-es Baktó Bu1ls ellen.
Változatos' jó mérkózésen, a íutinosabb security
nyert 4:3 arányban, és kertlit a négybe.

A

Dani és Dani csapata nem bírt a rendkívül lelkes Saller FC-vel,
neg1redik meccsen a szintén röszkei

4:4-re zánit a mérkőzés, hetesrugásokkal azonban
a mieink jutotlak tovább'
A döntőbejutásé a RöSZke simán, 7:2-rc elintéZte
az elfáradd KESZ KFT.I. es a Lance Securiry il
5:3-as győzelemmel abszolválta magát a döntóbe.

Először a harmadik he]yért játszottak a vesztesek,
hol a Dani és Dani csapat biztos 6;1-es gyózelemmel szerezte meg a hamadik helyért járó serleget'
A döntő rcsszul indult a Röszke szempontjából' s

sajnos úgy is végződött.
e1ső három percben bekapfunk két gólt, nagy ke_
Servesen sikerü]t szépíteni, az egyenlítéSrciS volt
esélyünk, azonban ahogy a futballban lenni szokott'
a khagyott lehetőségek megbosszuljiák magukat, itt
is így történt, és a csoportmérkőzésen általunk 4:1_

Az

re legyőZött csapat visszav'ágott' most ők nyeltek
ugalilyen aran1ban. el lelte\ a torna gózlesei.

A toma

legjobb játékosa Molnrár Gergely (Lance

Security) legjobb kapusa Brunczvik Dániel

(Röszke)' gólkinálya Szabó Roland (KESZ KFT) let

Február 16-án ificsapatunk

is

]ejátszotta első

edzómérkőzéseit, ho] 6:]-es \ereséget szeN€dtek a
megye III-aS felnőtt PíZSit sE csapatától'
23-án a Röszke II Szegeden a Rendőr TE elien
edzőmeccselt, és 2|2 rc végzett.
Másnap vasiímap első csapatunk is lejátszotta első
kinti edzőmérkőzését idehaza, hol a megyo III-aS
éllovas Károlyi DSK-I verte 3:l aninyban'
Első csapatunktól Szalai szabolcS távozott sándor
falvára' munkahelyi kényszerből, a
Dani
',kettőhöZ"
fudrás érkezett haza a Gyálából.

KézÍIabdu
ók is megkezdték a

felkészüléSt, itt is március második hetében indul a bajnolság'
ltt 23-án szeneztük immrár negyedik alkalommai a
KNoRR Kupát, nógy csapat részvételé\,el'
Az idén a Horgos csapata hódította el a ser]eget, a
sAI E]ectronic ]ett a második' a MoJ olajbányrász a
harmadik' míg a Röszkének most csak a negyedik
hely jutott.

hpdi

Lász|ó

Közérdekíi teleÍonszúmok
513 -810: 06-30 I 463 -1 250
Dr' Vereczkey Gyula háziorvos:

Rendőrség: 107

Tűzoltók l05
Mentők 104

Röszkei Rendórörs

i 2:13-234
Po1gár6rség: 06 -2019 - l77 -33z;

273-323

Dr. Szita Vilma fogorvos: 2'13-344
Yédőnői szolgáIat: 573 -822

szolgáltatások:

Központi onosi ügyeleÍ: 414-374

Önkéntes tűzo1tók:
Varga László parancsnok:
06-20t9-238-191
Papdi László : 06-1 0 12-145 -9 43

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

ÁÍatorvosi ügyelet:

Határforgalmi kirendeltségi n3-410

Dr. Perényi János: 06-30/9'982_684
Intézmények:

HaÉrőrizeti Kirendels ég: 425-982

Polgrármesteri hivatal : 573-031
\apköziotthonos ovoda: 573-790
Altalános Iskola: 573-750

(Szeged, Moszkvai krt. 12-14.)

orvosi rendelók:

Sportcsarnok: 273-250
Művelődési ház: 5'73 -'l80' 513-'781

Dr' Tarl 7'o1tán háziotvos:
-9914
Dr. Sövényházi Ilona g1ermekorvos
27 3

-510, 06-7

0I

KÖn1Mrár: 57

313

:

5'l3-8'I0

Falugazdász:573_870
Plébánia hivatal: 273_260

Család'begítő és gyermekjóléti szolgálat:
513-820;513-821

n3-389

kleház

3

-7

80,

51 3 -1 81

Postahivatal: 573-950 (Fax: 273-309)

KábelTV hibabe jeIentés :

Máki

Jénő:'0ó_20/9_858_11l

Démász mórahalmi ügrfélszolgálat:
0ó-80/822_999 (ingyene$' 06-40/828_282
Térsé gi Y ízmíi: 57 3 -97 0
(hétköznap 7-9 ótáig)
Vízmű tigyelet: 06-20/485-5899
Szenn1víz hibabej elentés :

Gyönryi Arpád: 06-2019 -113-31 5
S zenny v íz gépház : 57 3 -97 l

Tanács Roland : 06-20 l 9 - 11 5 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820-141

Szilrírd hulladék elszállításával kapcsolatos információ: 489-789/204 (Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.)

