w

ÍInnepeh

.1,

Február l4.: Valentin nap

A

a

szeretet'

szerelem ünnepe. Algolszász

eredetű hagyomány.

Illik

eg1,mást kedves üd_

vöZlettel, aprócska ajándékkal meglepni'
Valentin mas/aru] Bá]intot je]ent.

Már a középkori naptiáminkban, misekönpe_
intben

is

elófordul, így ünnepét mrír óseink is

s7ámon taÍtották

Hazánkban az l990-es politikai gazdasági átalakTlása elevenítette fel'
Rómában kezdődött

minden' Az időszánítás

után 49ó-ban Celasius pápa elrendelte' hogy
Szent Valentinra emlékezzenek februrár 14._én,
A keresztény világban ez hamaÍ g]teíedt'

Az l700-as években megjelentek az eJsó Valentin verseskötetek' A 19' Században pedig Valentin napj üdvözlőkártyákat

kiildtek es/más-

nak az emberek' főkepp a szerelmesek'
Sueretnerr minden(inel a iigelmébe ajánlani.
hogr február 14-én ne feledkezzen meg szíve
válasZtottjfuóiI

Ieles napoh
Február 2.: A vizes élőhelyek világnapja
Február 3': Szent Balázs napja
Örmény származású kato]il_us püspök, vértanú
ünnepe' A toroldájiásban szenvedők védószentje'

Február 6':

MEGHIVO
2002. februfu 16' iín (szombaton)
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MEGHIVO

órakor

Tisztelettel meghívjuk Röszke

Farsaryi bált rendezünft
Fonó Fogadóban,

közsé8 lakóit

nagycsaládosok és nyugdíias klubiaink részvé

2002. febrwár 20',án 17 órára

a

teléve]' Lehetóség nyílik arra, hogy mások

is

részt vegyenek a bálon' Felnőtteknek 1000

Fífő,

a művelődési háZban taftandó közmeg-

Először ]994-ben tartották meg ezt a napot, aI_
ra a nídiótechnikai brawna emlékezve, hogy
Bay Zoltán és kutatócsoportja 1947' Február 6'-

án saját iejlesztéSű radanal' a világon akkor
egyedülálló eljiÍással mérte meg a Föld-Hold
távolságot'
Februiir

11' I

Betegek vi]ágnapja

lqqJ-lol ll. Janor Piil kezdemenyeze.ere

ün_

A biílon zene-

Magyari László polgírmester ismerteti az

jókedltől|

önlormráryzat 2001 évi költségvetési ren-

elő a szenvedés megértését''
Február l4.; szent Báiint (Valentin) szerelne-

kar és nótaénekes gondoskodik

a

deletének módosítását tájékozÍaÍjaa
'
jelenlévól1et az önkormányzat 2001 évi

É"d"klő,lni, 5l3-78l

tevékenységéről'

Felhívás

Az intézmények vezetói is tájékoztatják a

Az újság januári számában oivashatták a röszkei taka_
rékszövetkezet vezstőjének cikkét anól a nemes
kezdeményezésről' amely ha megvalósulna mindany_

A

műve]ődési ház

parkjának felújítási rnunkálataiva] páJhuzamosan
knÉkszövetkezet mögötti

fegptr_

hallgatásra és képviseló{estü]eti ülésre.

gyerekeknek 400 Ft/fő a részvételidíj.

nyian ,,gazdagodhatniínk ' általa.

magyar rádiótechnikai

neplik. Célja, hogy ,,kten egéSZ népe kei]ó fi_
gyelmet szenteljen a betegeknek, illetYe Segítsg

Menü: nyírségi ragu-leves kjevi pulyka Sajltal
tdlfue ves/es köret savanyiság'

A

nem világnapja

a ta_

használaton kívüli teúletet

község lakóit teYékenységühől. Ismerte_
tésre kerül önkormáryzatunt 2002 évi
költségvetési rcndelete' tájékoztató hang-

zik el a közmúdíjak 2002 évi a]akllásárol
és a helyi utak állapotáól' javítási' hely-

reállítási ütemezéséról és buszvárók
létesítés&ől.

pukosításával a gyerekek lehetőSéget kaphatnak an'a,

Szó lesz még a települési szilárd hulladék

hogy kellemes kömyezetben tanuljanak vas/ pihenje_

kezelésének tapasztalatairól és a 2002 év

nek.

feladatairó].

Kérem Önöket, hogy támogassák adományaikkal ezt a

A közmeghallgatásn minden érdeklődőt

szép tervet| AZ 57400028 i0100572 sz. bankszámlíra

szeretettel váÍunk

fizethetik be adományaikat'

Borbásné Márki Márta

I

sek védőszentjének ünnepe

Február 14': Epilepsziával élók napja
Valentin az epilöpsziások

védőszentje'

a

WHo

kezdeménpzéséte tartják.

Február 22': Bűncselekmény áldozataiüak
napja
1990 február 22.-én tette köZZé aZ

Euópai Ta-

nács a bűncseiekmények áldozatainak chartját,
ér ez a nap. azola a kontinen. számor or.ujgá_
ban az áldozatok napja' Magyamrszágon a Fe-

hér Gyűrű Klzhasznú Es/esület kezdernénye
Zésérc 1993 óta tartják.

Február 28': Kalevala napja

A finn nép ünnepe'
Februu utol:ó ra.ámapjl

: ldePenvezetcj| napja

Abrahán Gyöngd
kön)Mriros

Unnepsoroló

ffi

a /orscng ünnepének
kialaku]ása a köZépkona tehető' nénet
és o1asz hatásra' Az ünnep három tó te
rülcten ter.jedt eJ: a kiúlyi udvarban' a
rárosi polgárság és a ialusi parasztstig
kijlében' A íarsancj alakoskodás Ma

Magyuországon

gyarországon a 15' század {ita ismeretes.

A

öZleg/e vezette lovább'

Nen !o]t

könnyű aZ é]ete ijz\egy
Kraplennének. mindazonáltal továbbra
is az ő pékségébőlkelüh kj a ]e3Íehórebb. leglinomabb kerryér, a város legtá'
volabbi részéből i5 e]Zaúndokoltak értc

Án eg

napon va1ani ok'
bói a kenyór nen készült e] idejében'
A vásárltik kijzü] ki üreS kéZzel. boSSZú
sán me|l el. ki tülclnetlenül várt. S cif'
rákat mo|dott' ' '. nlígnen a péknévógaz embeIck'

Magyarországon kóZismert farsang

képp kijött a sodrábó]' és eg1 dlrab ke-

bajor'lsztták Fasching szó
ból ered' Ez a fogalon a böjtte] lüggött
össze, a bójt napját rnegelózó éjszaka
elnerezése loit'

tott, va]akinek a íejéhez akarta vágni.
Szerencsére rosSZu] cé]Zotl és a tészta

e1nevezés a

Egy XVII' századbeli krónika

n}értésztát.amit éppcn a kezében tar.

nelü a7 il]ctó képé|csattant. hanem a

a

kályhán léví1iábasba pottyant, ame]yben

kör,etkezőképpen lélekedik a íarsangró1: ..Az ördögnek S7ánt ünnep eZ' az
esztendőnek o1yan idószaka, amikor az
emberi bolondságok elementár'is eóvel
lömek eIő' s úg'1' tetszik. mintha aZ em'

zsír fondogtilt'
A Váratia| kó\€tkezmény aZ jett, hogy a
cé]jíl té\,'es7lett téslta néhány pelc alalt
szép aran}'SáÍ81lIa sü]t. S a \életlen jóvoltából megszii]etctl az e1ső fánk. amit

berek szégyellnék kicsapongásaikat.
ezérl rejtik e] /rbrázatukat álorca a]á..]'

a bécsiek, azóta is KmPfennak neveznek.'

A Jarsang ví:kercszt napjútól a húSléÍoÍ Ea

megeltiző neglenrupos na.1l,böjt k2-'
detéig íaft' Vidámsíggal kezdódik és
böjttel ér véget' A farsang a tél éS a tavasz küzde]mének szimbolikus megje]enítéSe. a tél búcsúZtatáSa és a talasz
várásának iinnepe' A nag'v elések és
ivások időszaka.
A legtöbb népszokást a farsangi idószak végén, a larsang .,Íarkán" tartották
aZaZ Íarsang'asárnap, tarsanghétfón
húshag,r,tikcdden. Tlyenkor' maskaríba
bújt enberek jáÍak háZÍól háZra, ado
mán}'okat gyűjlöttek. köszöntőket
mondtak. ne]])'cl aZ esztendíj bőséges
terméSét.aZ emberek .jövóbeli sikereit

hivatottak megjóSolni'

A

la]<odalmak

idószaka is a farsang idejére esett'
KülönöS má8ikuS kapcso]atot képZeltek
az eg1bekelő i|ú pát és az ébredő terméSZet között'
A farsang utolsó napiát je](jló húSha
gyókedd elnevezés a hús elhagyását. a
bajjt kezdetét jelzi' Amikor elér'kezett
hLishagyó éjféle, megkondult a harang,
jelezve. hogy rége a farsangnak' Abbahagyták a nulato7ást. A bíró letette a
r'onót vagr dudát. mert elkezdódótt a
böjt. Másnap' hamvazó \"gy böjthosszú böjt
fogadószerda. már
rnegkezdődésének első napja' A hívő
katolikusok ettól a naptól kezdre húsvét
vasámapjáig nem ettek húst és zsíros

a

éte]eket'

g

Íúsproa ramai ánl at:

pÖl'/ldl'' V' Keleng}e Eskülői Kiállítás'
Szépségés Egészsóg Kiállítís
Szeged. Tel': ó2l 17L 397

MUKODO
Renélem' hogy ez i,crólényes napsütéS már aZ igazi tavasz előhírnöke,
bál a naptáÍ nlé3 nem clt mutatja| Egyre tóbb embert látni szorgoskod'
ni a kertekben és ilyenkor a kedvünk is napsugatasabbI
A nríírelódési házban is szorgos munka folyik. talán ez ajó idő lehetőlé
teszi' hog'v megkezdjük

mérgesre egy fergeteges hangulatú
lyam1Ln igazán

fében vá]aszthattak a sok'Sok finonrság kd7ül.

lefi a gyerekeknek

dé]e]ótt to

elfáradt kéZműves

amié fizetniük

sem kc]-

I

Mórcíus 9-ón niilwlk rendeziillk tátlchdzat, amjre ezúton is szírcsen in
vitálok nrinden érdeklődótI sakkcsapatajnk januárban két alkalomna] is
fogadtík a bajnokságban szerepJő vendégcsapatokat. Taval'v is nag1rln jó
eredménn1e] Zárták aZ é\€t. reméljük. hogy aZ idén is folytatják a szép
hagyomán)'tI

Januír 23-ín a kaposvári színház vendégmíMszc szórakoztatta az isko
lás gyerekeket Karlrrtlrr Fercnc: Tcnár tir ka'em' ' '

círlÍíijrökénenyű

da_

rabjt'ulak Jcgismenebb részeivel' A gyerekek' de mi felnőttek is na$'on
éIl,eztük az előadást] Február elején a helyi rudásztársaság tagjai és ba

rítaik li8adtak a nÍivelődési házban a mjnden évben uregrendczésre
kerülő Vadászbálon' A vadáSZtárSaságtagjai

StíluSoSan agancStlófeákkal

Szeged, Te1.: 62/ 552-551

é5 kikészílett Szőmékke] díszítettékíe] a

báltemet az ünnepi alkalom-

I''ebrufu ]4'. Bálint napi mu]atság
Kelcbid, Ady Endre u. 11,1.
Tcl.: 77l 454'201

kintvc is a lökéletességrc lötekedtek a szewezók. Finom éte]ek tenné_
Szetesen ladhúsból és ita]ok, jó Zenekar gondoskodott arról, ho$ a

Fc Il ruti

t 9'' la''. Szegedi Karncvál

Februtir 23':

ll.

Szegedi FarsLLng Tél

kboldó Feszti\ál
Szegcd Tel.: 62/ 488-690
Febirrrír 2J' ; Farsangi lakodaLnlas
Asotthalorl. Szabadság tér 1.
Tel . . 621 291 -521 . 621 291 -519

/,i:üriaír r'lgr: I]éIegyhízikamevál.
farsungi fe1vonulírs
Kiskunféleg,vháza. Polgármesteri Hiva
tal Te]': 7ól :162 l80

Ábrahám Gyöngd

ra' Úgy hírlik ncn csak küLsőségciben. hanem

lz

e]]átás szín\0na]át tc_

szervezók csak roggel hétkoÍ térhcsSenek negéldeme]l pihenójükle. hiszen aZ utol5ó iendégek csak ekkor búcsítztak' No. sebaj, 1egalább el_
mondhatják, hogy korán hazaérkeztek a 2002 éri vadászbálbóll
ni]ldí.f lagjánok a 25'a00 Ft táno'

EaúÍt)n Lis.ö ai\1 Ll \,(L(j,:i\:l(ilstlsóg

8l?láJt. neli'et a művc]ődési híZnak ajínlottak fel' A támogatáSt a tíncoktatás linanszírozásíra hasznáJ.juk fel. T/rrsaságuk működéséhez továb

hi sikereket kílánok
Február 3 án slkk]Zóink .jánZottak bajnoki rrrérkőzést, rneiyen igen jól
helytál]lak' A7 iskolai iaNangot 8'-ín tartoltllk' lolt itt je]nezáradat,
]

nagy sikerű tonbola, szép ajándékok és tcIrléSZeteSen bu]iI

kuhúra oglesiilet ]l'-én ta otta Soron kör'etkező rendezrén}éta
kisterenben' Önendetes. hogy cZ a lermeléSi nlód újÍa\'iSSZatéÍ a min_
dennapi gazdálkor]ásba és Röszkén is vannak eikötcleZett híyei'
A polgáríirök évi rendes közg"vűlésére februír 15-én keriil sor' ilyenkoÍ

A bio

az elmúIt évi lerékenységüklől is beszámolnak aZ egyesület rezetői'
Legkemelkedőbbcn dolgozó polgárőreirrk elismerésben részesülnek'
Februór ]6'tÍn ü núBJCsaLtítlostlknak ét t9ugdíjasainknuk rcndezünk far'
sangi bllat a Forn| Íbgadóban. '

Februóri tendezvén! és vásárnaatár:
15' Polgárőr közgyűlés RuháZati vásál

Fonó Fogadóban

20' KöZmeghallsatás
22' Fanangi bíl

18' Ruházati és nűanyagátu rúsár

23' Coretti-kör

Katonai ruháZati !íSáÍ

rende^'éni'e

A farsanB je]Ieg.etes étele a

26. AÍész kilzgyűlés

A Szerémségben azért sütijtték' hogy a
vihal ne vigye le a háZtetőt'
A fánk tijÍenete:
,' AZ eset úgy kezdődött. hogy egy bizo-

Regiotl/L]is hatálóI

nyos KrapÍen clhalálozv/rn, műhe1yét

a g,vgrekek. aL]

loglalkozáson \ehetett Íé57t.A röszkeieken kívül pusztanéIgesiek és a
szegedi csoponok is részt \€ttek a táncháZon. A tlllpa]á\,a]ól a szeged
Táncegyüttes Zenekara húZla egéSZ dé]e]őttI Az éhesek szomjasok a bü

16' Farsangi bál a

fó]1k'
amel,vnek mágikus erőt tulajdonítottak.

táncháZi ulatságÍa. A

kitáncolhatták magukat

azéÍttihotta a vigadalmal' még a ]ako'
dalmat is, hogy az emberek teljesen
megtisztult testte] és lélekte] várják a
kereSztény ünnepet, a húsvétot'

park ielújításával kapcsolatos keűléS elbontá-

nénk' ha tcljes ponpáiában ]áthatná nindenki a megújult parkot!
Január közepén a néptáncos gyerekekke1 és kíséóikke] utaztunk PuSZta'

Ebben a negyven napban az e$üáz

köZelgő

a

si ós lakivágási munkálatokat' AZ augusztusi falunapokra már szerel

Mfudusi előzetes:
polgír& találkozó Nyugdíjas bál

09' G1'ernek táncház
14'

MegerlIékező műsor a Szabadságharc eSemén)eiűl

29. Húsvétinépszokások' játSZóhÍZ

tlorhásné l\'Iárki Ntálta

?űíu" ic&rgól

S

FALU GAZ DASZ TAJ EI(OZTATOJA
Nlugdíjas szövetkezed trEok üdeÍészeLól:

Á kornán' Ii1\' dönÍötÍ, hop'u tlugtlíius
saöl'e*ea.et i usok szöyutke:'eti iizLetré s:eire
t

i.

,,

::. ,t: , r, J, ti . lAa2. , rr
ll ti., tt, rg\:.' rr,?\ttc\kf!t, t1tt, .ltlt' tt:uz Lt: uklayi l)jalr-os érréken' A: el.,,1,t' .r ,ll.u.t l,l, .i' o,,r t,.,,, 1,it,,h o.
1, 11

1t16ttlp1. t r,

l]]',, n'-ó|,'tI'

:',

l,

ll,' 1'

|'"'yyl'1l

j''"'l

,;,r' .r0 i1 , t),ak eti ,,,9L'tt ,\.,9d1a,,,,
úlik, tt tt,lttgt]íittssti vílósLl Llún, de 0 le]ú

jcL:ert beadtisi hatúritlőtt belÍil' ltu jogosult
\á8dÍ hite\ese is ilt]aoLni íudJa'
NltgÚiasnak szamt-t tebát aZ az dld qze-

ny]ldíjas tijnsszám-

mal,

Íil rrrcgnyugdÚas ta8:

Csak az olyan üzlenész ajánlhatri
\éte]re. melyet a szij\€tkezeti
alanyi jogoo kapotl. vag,v

öÚ1$ég útjál jutott

Az

nem clt

A Csongrád

hozá

IGENYBEJELENTo LAP és az
Ü'zllr p. És z- e D Á sV ÉTEL l
sZERZóDÉs n)'om1atván)'okon

WM

K

..r I

Vi

e

jogcín]e

A KiÍZeti

\r. 6-i8 Rrr.z\s. fel.zrb.rdu

Cégjegyzékszáma : 06-02'000 l96
Uj Eler Ms' Sz' 67l0 Szcgcd-Szentmihí1y

Központi miLjor
Atltiszáma: l0076749_]_06
Cégiegyzékszáma 06 02 000039

csak a SZövelkelel ryillántanásáva]

cgyczó
iisszcgct szabad a n)onÍat!án}okon megjelö]ni. kü]önben a beadványa hibásnak
minaisül. és crniatt azokat postaln viss7akap-

ltozzá.

li<.err e;1t,tctni .r ./0, etle/er 1) il\Jn :ln.
Sában szerepLő öSszeggei. ott tudható neg
továbbá az l992' ér,i Vagyonnevesíő határo
Zatnak a sláma iS. ha aZ nincs feltülllel\e aZ
I

Llófordulhat lz is. hogy az alan'lijogon kapotl üZletIéSZ éttékéhezhozzá ]ett ín" aZ
örökég úqán kapolt üZLetÉSZérlékis' EZt
kiilön ke1l !álaszlahi. mi\e1 aZ öIökég út
ján kapott üz1etrész énékből20% lorús
adólke]l aZ Al]an [e]é filelnj'
Csak az olyan öÍőkség úlá, kapott íjzletres7 ajíiD]haó fel. aely ug1anoamn wármazik' amely szövekezeúél ma is tag a
ry\gdÍjas.

AZ ijrökégi jogosuitságot hag1atéki lég
igazolni'

A [erutnaraló 4-5 :Ánoású ' to

ll

l'a

nyokat pontosan kilölh,e. mindegyik pél
dányt eredeti a]áíússal (tanúk is/) eL1átva.
csak postai úton. ajánlott ]e\é]ben ke]l e]_
küldeni 4z üz]etrészt kibocsátó Szijvetkezet
megyéje szerint il]etékes FNÍ' Hivatalhoz'

harárideie: 2002.

terme1ő

kii]ön]apró]

t htba'on betdou r.tLnk"r
atonn:tl tr'takuldi a HllJ!Jl. d( [ú!i

llh.' lr.l'1l' t'1hb-/; i'

A

késlített másolat i]letékmentes'
Ha nem tudJuk az ingatlan helvrajzi számát. előZetesen ki
kell kelestetnünk a lérképésZelen,cslk azután készíttethetiink hiteles máSoLatot a tuiajdoni lapról'
Al ingallin_nyilvántaltásban jog és jogi1ag jelentőS tény
(tuIajdonjog. haSZonéheZeti.jog, a haSZnálat joga' szolgalmi
jog. \,ótc]i j()g. je1zálogjog) keletkezésére. módosulására'
illetie megszűnésére \'onatkoZó bejelyzéSnek közokirat.
ü91réd á1tal ellcrrjeg1zctt nllgánokilat alapjín van helYe.
SZö\'etkeZeti

Az igén1léshez nellékel i kell a Íönsszliltlol
taltalnaú nJugdíjasl!]p fén1násolattít is.
Aki bankszánlával rendeLkezik azt fe1tét1e
nül eld(n]e. ie]tüntctni a r)ol']l.]| ün)Ukc' '
nii,cl a jírandósígíht)z g}orsabban juthat

l,lltdni!

új nyomtatványok közíjL az 1-2-3 szá'
mozásúakaÍkitijItve keI] ]cadni az iiz]ctÉszt
kibocSátó sZó\,etke7ethez' Ekkor célszerű az
e'cde.r peldanru iizler-e'rjeqet is .ze-nc

nazásiival kaphatunk hiteleS máSolatot'

1a.

Az

Fii]dhi\'ata] Szcgeden a Kí1vária sgt. 4l-:1]' szám

alatt található' Ugl.féIfogaclás ninden nap van dé1e1őtl,
szerdán rlélutín is' A Íöldhivata]ban személyi igazolvány
fe1riutatásár'a1 ingycnescn betckinthctünk az ingat]annyi1vántanásba. azaz inÍbrnlációt kaphltLrnk arról. hog1 az
ingat1annak mekkora a telii]ete. rnilycn művc1ési ígú.
mekklra alanykotcrna énékű'kinek a tulajdonában áLl'
tehemenles e. i]letve ran_e lol1amatban c]járás tulajdonos
v/tltoziís vagy eg,réb ügben' Kérhetünk a tulajdoni 1aptól
Vag\' lélképlól hilelcs nráso]atd a hc]yszínen tijrténaj 2'000,Ft e]jáüíSi illeték megíizetése ellenében' Nem a saját
tu]ajdonú ingat]anunkltil csak a tulljdonos meghatal

láS út. 64.

mrárcius 31,
fudni Le//. hnp.r

Jogi rovat

A Íiitdhivatali üryintÉzésről

klil!\ !L

\

Az iratok végső beadIási

zésse1 ke1l

.io;ll

1\'Ieg1,eiFNÍ Hivata1címe:
Csongrád Megyei FM Hivata|
6701 Szeged' Deák F. u. 17 .
.atz, t. nltsu_! ltrl:r-:li\:
hán} szüksógcs ac]ata:

t'al.

kcl1jelölni l
A vásárolt és aíándék ljlán kaB)Lljzbw'
szek nem aián]hatók fel!
kct lélrcórthctcLlcn módon

ü7ietÍéS7ie$en

elóti''i ..i

Ar1rilzána: 100]58]8 2 i)6

tol.

Jelen pillanatban cs(]k d szi\YÍkei.eÍi ]1\'u8tlíjas tagok ltyitjthatjrik be igépviket' Beadlulju iiéü\a CL. ú \.enúb' i'\' aki2a02' náP

mé|y. ah rcÍ.dekezlk

\' | .,'\e'\e,,e

Dr. Árr'a Gabriclla

l

ü5téd

mÚ|l,p'r,n9Áru h!lo;',1Ou 6a
1z
u1''l.''
'ij/r'rt'iÁ
adásnál Íőleg ha az' nÉghtbás
fenáll

',

is

az tiirabeaclás már kicsú
hal.lad,1ből' l.!] il.-'le Jemmt\neÁ

az' a veszé|y. htlgy

\/il' x

tekiüthető.
E tájékoztató csak kiegészÍtó jel[egű.

nin-

denkéD!!4p]!aső4É]3z:Eénvbeíe1entő táíékoztatását is!

Tisztelt ügyfeleink!

'

A kijze]múltbln !7ületett

me8 a tenoÍizn']us el]enes tör

\,énicsonag' Ennek eg1 Észe a pénzmosás e]lcni küzde_
lcmmcl foglalkozik.

UsrcmelÓl l gazolva!v crvc!Yesltes
egész étre slólóan a bat,áridó: 2002. márci-

A tönény elóínisai érte]nében az anonim betéteket néyle
szólóvá kel1 átllakítani' Erre 2002' június 30-ig minden

us 20.

következnrény nélkü1 1ehetíiség van'

Termelói

reglvts&iójr&lddapú@oga_

Liís kérése2002+e. Hauíridó: 2002. Aug'
31.

Ne_mzm_4garLÖruyczcocd- am ú

mogatása: Hatáidő; 2002. Február l0.
Ag$1g44!451!gi
aúsa;
Határidő: 2002' Február 28'
Csúád:' gudaságlál: 2002. Március 30.
Földkimérések határidői:
- Szabad Ak ledezetre raló ftjldkinéÉskérése 2002' Mrárcius 1'
- osziadan köZöS tulajdon megsziinistó$e

!94fu!{5q

2002. Március 1.

Nary F'rnő falugazdász

'

EZl kijvetóeD egyrc na$/obb adminisztrációs nehézséggel
.jdr a nem névre szó]ó betétekből töÍténó

pénzíehétel.i1ler

ve azok névre szó]óvá alakítása.

Ké|jük tehát lisZte]t ü$,fe]einket. hogl mie]óbb keressék
le] kirendeltségünket. ahol munkatársaink látra szóló beté
teiket néue szólót'á alaKthatják'

AZ elmú]t évben a számviteli tijIvénv elóírísai szerint a
a tagSági \isZonyt

jegvzen tőke ö!szegét, ezZel

megtestesító részje5leket is leéÍtékehük.
Je1en1eg ezer

lorint névértékűrószjegi' éltékc 187' 30 Ft'

KéIjiik a tisztelt tagtársakat, ho5

a

tönényi neglelelés ér

dekében részjegyeiket ezer forintra kiegészíterri szícsked_

ADOMANY
A köZelmúltban

a

ienek.

Petófi Sándor Mijte1ódési Ház és a Röszkei Telehá z 2 db

s:úntítógépetkapott HttviarúrirtaL ós egérrel eg'itt adonán'knt a: UniLeter

lBM 30aGL

Magantl

d3

KJl' ús.kei 8\'á|e$'sé8ltó1. Ezen cszkijzÖk segítsésé\€] megndvekedett ielldatainkat 5zin
r,onalasabban mdiuk el]átni. látogatóinkat kiSzolgálni. különöS

tekintettel a számítógcpts

oktatáSÍa'

Minden tagj1rnak régi és leendó iig1.iilének sikereket kí
viLn ebben az évben

is a

Szőreg és Vidóke Takarékszövetkezet,

KöszÖnjiik. hog1 ránk gondoltak az adomán},ok szétosztásáníI'

i\lűrelődési ház és teleház dolgoztii.

?íÚj. iell*ól

Pénzügyekben az Ön paItneIei vagyunk!

.

OlI KORIhANYZATI.TESIUI.ETI
Az újévelső testületi ülésére2002' január 23.

H

I

RE

K

került Sor. A képviselő-testület munkatenében ez
az idópont nem slerepel' de a pályázatok beadásának határideje ós más fontos napirendek okán

Röszkén a szilárd hu]ladék e]sZá]lítását VégZó Kör
nyezetgazdá]kodási KöZhaSZnú Társaságga] Yá]lal-

könpeket és periodikákat'
PályáZatot nyÍljtunk be bölcsóde ]étrehozására is.
Az clózetes felmérésekazt bizonyítják' ho$ szük

kozói szerződés módosításiíra került sor' Ennek ér-

ség is lenne rá, hiszen eddig 16-an je1ezték' igény

rendkíVüli üléSt kel1ett össZehívni.

telmében. ebben az évben kb' l07o-os áremeléS rc
a]izálódik' de ez a lakosságnak nem j9]ent többler

lik ezt az ellátási formát' A
6']00

áhállalja ezt' A
konténerek ürítésénekdíja 6'050 Ft&onténer/ürílés,eZ esetenként a magánszemé]yeket is

4.000'000 Ft' A hiányzó pénzt aZ önkományzat
ját erőbő1biztosítja.

éÍintheti.Természetesen csak akkor ha valak kon-

G}'ermekjó]éti-, védónői Szolgálat alapító okiratá

Megá]lapodásban rögzítette aZ önkormán}zat

án

és a

Sítani, így aZ interneten is látható vo1na települéSünt'

000

rl.

me11ből

a

beruházás kö1tsége

pa11jrott ö.tzeg

TérségiVízmű-üzemeltetési Intézmény a rdkuum05 :/enn}^/í/c.alornJrJ \nn!ll''/n mUnilollng
rendszer kialakítását, nelynek működésével 68 db
váklum'akna bekötése tö énik meg a rcndszene'
AZ elmúlt testü]eti ülésen Dani Aldr'rás képviselő

kö]tséget' hiszen aZ önkományzat

ténert rende] nagobb tönegű hu1ladék elszá1lítá

nak módosítására. hiszen a ]eendó

javasolta, hogy az építésügyihatáskör módosításá-

sára'

működéséhez az intéznényfelügyelné'

A

EZZel összeíüggéSben

kedlt

Sor a

Sa

Családsegíté'
böicsőde

műve]ődési ház felújítási munkilatainak elveg-

Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó köZúthá'

köÚetéhez taltozik az elbírá1ások és engedélyezte

ZéS9 után ]ehetóség nyílhat ana' hog]' pályáZatot

tések kapcsán

aojunN be

lózat építésénektámogatására 35.349.718 Ft öszszegre nyújtottunk be pályáZatot' EZ a Riikóczi ut.l Lrlilatá.rra lonatkou nl. ehhez az önkornj-yrti önerő ijsszege 15'349'718 Ft'

ra kerü]hessen sor

'

-

mive] RöSZke telepűléS sZeged

ígr talán lerövidülhetne az ügyin-

]

.'KözmüreIóde.'

Pd-tolc Ön\..'r-

mányzat 2002'' cín e1nyeréSéÍeis. Ehhez azon-

A döntéS szeÍint Rijszke \anatkozásában 2002. július 1'_tő1 kezdődően a kemelt
építéSügyiigazgatási ügyekben Móraha1om
jegyzője lesz az illetékes. Reméljük. hogy így

ban szü]$égeltetik egy közrnűvelődési rendelet,
melyet e]őre]átható]ag a februfui teslü1eti ülésen
fogad rnajd el testiiletünk'

d tilés Szinte kizárólagosan pá]yáZati fo[ások el-

jelentósen ]erövidül majd az ügyitttézési és e]bírá-

A,.Könptfuak állománygyalapítási összegének tá-

nyeréséhez szükéges határoZatok meghozatalát je-

láSi határidő.

mogatásáÍa''

]entette.

AZ önkolrnán}zatok internetes aktivitását biztosíó
gszközök és szolgálfatások tánogatására J.200 eFt

is pályáZati úton akarunk fonásokat
szerezni' Ennek éItelmében a költsógvetésben
nieghatárcZotl összegen íeiül a testület l40

tézéShatfuideje'

eFlot

összköltségű pályázatot nyújtottunk be' mel1üez
sajít fonásként 240 eFt'_ot vá]la]tunk' EZ a pái.vá

Szavazott meg a köZségi kijnwtámak könryek

Zat Rijszke köZSég Sa.ját honlapiát segítené megva]ó-

420 eFt értékbenvásárolhat a kön).vtár 2002'-ben

sárlására' Ha a pályázat sikeres lesz' összességében

A Gyermekjóléti Szolgálat
AZ intéZmény szolgáltatása február

egyszüJős'

a

mostohaszülős

csa1á-

1'től teljes körúvé válik a családse

dok is gondjaikkal kereshetik sze-

lehetőség nyí'lik pszichológus szakember segítségénekigénybevéte]ére
js mind a felnőttek, mind a
$erekek

méiyesen vagy telefonon a fenti helyen és számol a családsegító munkát végző szakembefi. Napjainkban
a csa]ádon belüli nemzedéki feszültségek, igén1,ek, követelmények ösZ-

gítéssel.Ezenkívül rendszeresen

számára' A

pszichológus
nűködéséről a Gyemekjóléti szo1gálat Felszabadulás U. ó5' sZ' alatti
iÍodájában kaphatnak Észletes tájé-

szetettek, bonyolu]tak és olykor

áiláslehetőségek felkuÍatásában éS a

megoldhatatlannak tűnnek' Minden
Segítség&tib'duló család a szakember bátorítása és néhány szakmai fogása segítségévelműködli kezd és
elindultrat egy biztonságosabb úton,
problérlamegoldó készségük pedig
erősödik és a következő akadálpn
ktjnnyebben átjutnak' Kedves Gyere_
kek I Vá:unk benneteket a látszóház'
ban minden szerdán és péntéken du.
13 16 óIa köZött

keresó1nek és a pályakezdő fiatalok

Gyermekjóléti Szolgálat munka-

kozlatáSt aZ érdek]ódók személyesen
ragr telefonon az 573-820, 573-821
számokon trérfőtől csütörtökig 9-14
óra köZöLt, illelve pénteken 9 12 -ig.

A

családsegítő munkatárs hi\atott

segíteni a kijlönböZő

életvezetési

problérnák1ol, munkanélktiliséggel
küszködő családoknak, továbbá aZ

pályáZatok írásban munkát

nak.

A

válólélben ]évő-

t{rcai

az

Ki44Ó c|!!e]
6758 Röszke' Felszabadu]ás u. 84. Te].: (62)573 031
Felelős kiadó: Magyari L1rszló
Fós7crkesztő: György József
Készült a Nyonl(lamestel 2000' KÍt. gondozásában.

d l l o l ó

4

a testü1e-

A pál}ázatokat neni is 1ehet ilyen ta almÍl
határozatok néikül beadni, ezért kellett a
nrunkarendtől e1térően január hónapban rendkí!'ü]i
ülésen döntéseket hozni a íentebb ismertetett térnákban'

BMNI

lJjra Mezőpatika akció!
AÍciós TVK fólidh móg nagaubb
árengedménnyel, amíg a készlet tart\
Pl.: 8,5 x 60 fm

fénystabi1|:srí-FÍ'

helvett 32. 650.-Ft.
12

'./

x 60 fm fénystabil:54áí0 Ft.-

he\ett 45.920,-Ft.
Kertészeti és szántóföldi műtrágyáink
15

-207a -os engedménnyel kaphatók

!

Még mindig tart a vetőmagahciől
Minden helybéli vásárló 57o engedményt
kap holland vetőmagvafukból!

FIGYELEM!

Falusi suttogó

Röszke Község Képviseló-testü]eténck lapja
Eng' szám: BltrHF/888/cs/92
Megjelenik bavonta 1 350 példányban

uv**u$ri]1esÜ{er
|í',9
/fÉt

vá-

Mint ahogy beszámolómbó] ]átszik is, eZ

2(}(D{}. KrÉ.

Telefonszámaink technikai okok
miatt megváltoztak

!

Új számaink: 573-860 vagy 573-861
Rendeléseket telefonon is fogadunk'

Szükség esetén nagyobb tételt ingyen
házhozszá1lítjuk.

! c . tt n o l o p i d

t0Ú2. februúr

lUliért vonnük o kistérségiszeÍvezetek,

és mivel is Íoglolkozik o Kistérségilrodo?
A kistérség településeinek egyÜllmúködése liibb mint l0 éve kezdődöt'. Az önkormónyzotok

összeÍogó-

sóvol megolokuh hórom szervezet,
melyek rerÜlerÍeileszléssel, vidékÍeileszléssel f oglolkoznok.
A Honokháti Önkonrrányzatok Kistérségi Terü
letfejlesztéSi E$/esülete a lejlesztési koncepciók
teryezési döntéseit hozza meg'

a Homokháti
lesztési Társulása

-

Ónkorrnányzatok Kistérségfejpolitikai képvise]etet látja el,

a

a Homokhát Eui]integráció

Kistérség_ és Gaz_
daságfejlesztéii szo]gáltató Kht' pedig a stratégi_
ai programok végrehajtásáért' ]ebonyolítáSáért
felelős.
Tevékenységi körünk rcndkívü1 szerteágazó'

KöZülük kiernelhetó a pályázatírás, programkészí_
tós' rendezvényszervezés,oktatáS, képzés,tanácsadás. információs rendszel működtetése'

Hoqy mién érdemes bennÜnkel felkeresni?
ÜgyféJszolgálatunkon a vállalkozói és a civil szfé-

ra szereplői juthatnak hasznos iníormációkhoz'
segítségetnyújtunk a Í'ejlesztésekhez szükséges
tbrústeremtésben, tájékoZtatunk a pályáZati

Térsé irendezvén ek oz irodo o onlosovol
Február

Március'

Ásotthalom: Egészséghét

Balotaszállás: szavalóverseny Szatymaz: Iskolá-

Áotthalom: BorcStyán Nyugdíjas Klub farsangja

2án

1-én

Zsombó; 20 éves a Weselényi Népfőiskola

l_én

Balotaszállás: Népdal verseny
Röszke: III. ZebE Market Kupa

3-án
Röszke: Felnótt
an

Mórahalom: Óvodai szülők brílja
Röszke: III' Zebra Market Kupa
RúZSa: Fö]dtulajdonoSok vadászbá]ja
Zríkányszék : Vadászbál

Mórahalom: Csongrád nregyei asztalitenisZ diák
o1impia döntő

8án
Domaszék: Nónapi ünnepség
Mórahalom: Nőnap, 3+ 1 akció kerékpáros verseny
Pusztamérges: országos A]lat éS KirakodóváSár
RúZsa: Falunónap

3-án

Röszke: III. Zebra Market Kupa
8-án

Kelebiar kkolai Fa$ang
Mórahalom: IFI Kupa- rneghívásos labdarúgó

9-én

Mórahalom: Móra Kupa. meghívásos Jány kézi-

toma
Farsangi mulatság
Rúz.a: Vezógauda"agi Kön1rhonap

RöSZke

labda toma
Öttömös: FaJunőnap

I

Rendentn1e

9-én

Ásotthalom

:

Farsangi lakodalmas

Mórahalom: Ünnepi megemlékezés
szabadságharc

Röszke: Megemlékezés a

Mórúalom: IFI Kupa_ meghívásos labdarúgó
toma

eseményeiró1

Szatynaz: Óvodás szülók bálja
UllésI Jótékonysági lsko]abál
Zsombó: Fa$ang

Zsombó: Kijzségi Unnep
15_én

A

Kelebia: Va]entin bá1 Mórahalom: KistérsésiKu_

Röszke: Gyermek Nyílt Líbtenisz Bajnolság

II.

Ba1otaszál1ás: Nemzeti Ünnep
15'

Dél_alfö]di Regionílis

16 án

leSZtéS, regioná]is gaZdaságíej1esztés, aktív fogial
koZtatás, energiatakarékoSság.

A Földművelésügyi és Vidékfej Jesztési Minisztérium álta1 pedig kiírásra kerü]t a 2002. évi agÍártó-

nrogatás' Kisté[égi irodánkban átvehető aZ onöket érdeklő pá]yáZati egységcsomag.
Az iroda munkatársai a jövőben is készséggel áll_
nak rendelkezésüke, uganakkor kéiük Onöket.
hogy együttműködésükkel és észrevéte]eikke]to
vábbra is segítsékmunkánkat.

Homokháti KistérsépiIroda
ó782

Mórahalom. "

Millenniumi sétríny16.
Tel.: 281/045. Tel./faxt 28I-124

email: homok@morahalom.hu

Röszkei komfoÍtos trlya 5 hold fdlddel'
öntiiz6giidörre|

gazdasá8i éPtilett€l eladó.

Éroeuooni: 06-30l3z:-s+os

?üű2. {ebruór

pa- meghíViisos labdarúgó toma

Röszke: III' Teszolg lfjúsági Labdarúgó Kupa
Rúzsa: Szülők bálja az óvodában

Zákányszék:

Hegedűverseny

II. Dél alföldi

Regionális

11-én

Móraha1om: országos Álat- és Kirakodóvásár
22'én
Balotaszállás: Iskolások farsangja
sZab,maz: Iskolások fa$angja
Zákánvszék : Farsangi Dalosest
23-án
Mórahalom: szökő Kupa_ meghívásos Jabdarúgó
torna

Rijszke: IV Knon Felnőtt Fér{i Kézilabda Kupa
ÜlJés: Fonós farsang
24-én
Rúzsa: országos
és KirakodóváSár
25 én
Öttomös: ,Ízzük el a telet|" _ körzeti nyugdíjas
farsang

Állat

2'7

-én

Zákínyszék : Idősek larsangja
28-án
Balotaszállás| Óvoilások iarsangja'

''

U1léS: KöZSégi Unnepség és fáklyás íelvonulás

l0_én

Zákányszék'

14-ón

Áotthalom: Em]ékezzünk március 15_re!

Hegedűverseny

vál]alkozáserősítés, Jakásprogram. turizmusfej

férfiNyílt Lábtenlsz Bajnokság 6

2-án

lehetőségekról'
Ezúton is Íélhíjuka figyelmet, hogy a Gazdasági
Minisztérium kírásiíra a széchenyi Ten keletében
idén is lehet pílyázni.
ki)vetkező témukörökben n!újthatnak be pólyóz,atot c égek, v álhlkozók' ő ste rmelok :

sok farsangja

Domaszék: Nemzeti Unnep
Kelebia:.Nemzeti Unnep
Rúzsa: Unnepi megenlékezés
ZákánySZék:

Nenzeti ünnep

1ó án

Kelebla: Petőfi szava1óverseny
MórahaloÍn: Iskoiai szü]ők bálja
Röszke: Nyílt karate kick_bokz bajnolság
1'7

-éI)

Ásotthalom: Tavaszköszöntő Népzenei Taliílkozó
Mórahalortt: Országos A1lat- és Kirakodóvásár
22 én
Mórahalom: 3+]
tún\erseny
"kció
29 én
Mórahalom:'3+l akció futás verseny
22-én

Szatynaz: Barackvirág ünnep (meseszínház)
23-án

szatymaz: BarackYirág ünnep
virágkötő

(borverseny,
verseny, barackos sütemények versenye.

este ,,Sári bíIó'' színházi előadás)

21-én
Rúzsa: országos
és Kirakodóvásár
28 án
Szarymaz: Barackvirág ünnep (szakmai nap' met
szési bemutató és képzóművészeti kiálJítís)
30-án
Röszke; Lány kézilabda bajnokság

Állat

sZatymaZ: Barackvirág iinnep,

boÍverseny,

virágkötó verseny, barackos Sütemények yersenye.
pörköltfőZő verseny éS gazdabá]'
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2$a2. {ebtuúr

Egy szÍsszenei!

Életmod ltlub

Januu l2 i,1 t,1' - "ro L.viil hu'aÍcle tart.ltt,l,lt nil','r tl a itirö]öaö \tvA gl'
ne4)llirtt. A hennt ütu rcndor{etken hog iE,rZ,Jt]dn] nogoú1' 4tadtau, tt '''p-

labí

mélyi iga1oh,tínyotnat, és arra d kerdésre' hogyl a benle s3replő
yatóban ttz-e, ahol lakln' L\zt yála'rzoltan, hog.l igen, és éppen oda tI'rtok' Ezután
e$' ryomta^,ú .\'ra je'Tzetelni kezdte a: adrLtai]lnt. Kért1ésenlre' hogy talán van
wlami.probléna' a.t a láLaszt k{]ptan: Mé8 nülr's! A lccivetl.ező ]<értlésemre,
hog onök szagedi renclőrök, tagi a heh'iek a vólasz Miért, van kiitönbség?

k)szlrtiek vagyunk.

Iijbb kérdesem nem polt. Neken, nint 30 éye tisz'tes.ségesen adó:ó óLkLnpolgcit.
nak l.i)telességem s7emétyazclnossdgomat igazolni, felszólttósra. .Iogon vantiszont me1ludni, hogy szenétyí adatainat liljen célból rógzítik' tttie akarjók
felhaszndlní' és jogom',,an ahhoz. hog, wlen Lellő tiszteLetteL és udlariasstig-

gal besz'éLjenek.

F'érem, g1tí21enek meg arró[' hogy eg\edi eset volt ei, és c'sak

énwltam peclts.

Balasiné AndtáS Kata]in Röszke I'

k.llE'

Telesorok - oki hollio, odio úÍ!
A Jegutóbbi számban nem adtunk

hí

magunkról' de azóta Sok minden töItént há_
Zunk táján'
Több alkalomrnal is fogadtunk vendégeket. akik most nyíló teleházakbó1 érkeztek
tapaszta]atcserére, és részt \€ttünk tijbb koníerencián'

A 2000 évben hírt adtunk róla. hogy egy sikeres pályáZatnak köszönhetóen
Zijket vásárc]hattunk

A

eszkö

a te]ehá7ba.

hónap közepén ellenőrzésre hívták fól az InÍbrrnatikai Kormánvbiztossáchoz
egyesü]etiink i'ezetőjét' ahol mindent rendben találtak' majd n].g ]' tátogitr'ik
Teleházunkat' és tjrönrmel nyugtáZták, hogy az eszközök jó helyre kerültek' Sokat
használjuk őket' és érdemi munka fo1yik rqtuk'

orömmel tudatjuk minden Internet barátlal. hogy aZ Intemet díjuntat

kövönhetóen a Vnet kedvezménycs Szolgáltatásának az eddigi 7.5().-/perc díjról
6'Jperc díjra csökltentettük Február ]-től, aZaZ 450._/óra he5utt orantcit :oo,-ert
lehet szörfijzni a nap bárme\ időszakíban a Teleházban' Ha rrrég eddig nen próbálta nert nem \'o]t rá módja. vag'v bátorta]annak érezte oragát mcn még nem
haszn áha, j ö.jjön e] hozzánk, ós mi megnutatjuk aZ a]ap]épéseket, me]yek nagyon
könnyen elsajátíthatóak' Ésutána é1vezze a kelesgélés az infomációk áradatá_ban.

A Te1eházban 250'Jdb áron kaphakik a nemlégiben RöSZkóról kéSZü]t iimertető
füZetek' me]yekben van kül , éS be]területi téIkep, Íövid szöveges isnertetó. fonto_
sabb te]efonszámok és melléjük néhány fénykép a községről' Kis helyen is elféI és
hasznos, jól foryatható ,'kisokos'' a kijrn}€Zetünkről' A képeslapok me]lett eZ sem
hranrozhar a gy.ijrenerl bol.
A Munkaüs/i köZponttól kapott adatbáZiSból az á1lást keresők inpyenesen válogathatnak' AZ adatbázis havi fr'issítésben kapjuk neg' érdemes benézni hozzánk'Továbbra is megtalálhatóak náiunk kömyékbeli színházak. mozik műsorai. ku]tú'

úlis programok, rendezlények valamlnt Budapesti színházak műsorai'

Minden érdekiódót Szerctettel vámak a Teleház munkatársai hétfőtól_péntekig

9-2l óráig'

EgészségvédőegyesÜletÜnk ez évi első összeiövetelét
ionuór ló.-ón tortofto. E hovi Émónk o köszvénv be.
legség volt. Meleg szendvicset, solótokot és qyÜniölcsleór szolgóltunk fel' legközelebb Íebruór 27-én vóriuk

oz érdeklődóket. Előodósunk o qomboferÍózésekről
szól, előrérben o Condido kérdés,szinlén sokokot
érintti problémo Vendeg előodó: Meizlényi Évo.
Január 16 án a frissen jötr havazás ellenére elég szép \Zámban s/űitünk
össze l tankonyhán.

E havi

is sokakat érintő vo]t| a köszvény betegsóg' Egy két
ezelóll ezt ,.Líri" betcgrégnek is nevezték' mjve] a hús és az
állati belsőségek nagy mennyiségű fos/asztáSa segíti eJő a betegség
megjelenését' TelmészeteSen a liinetek kia]akulásához kell egy
valószínűleg veleszületett hajlan. anyagcsere zavar' A betegség roha_
mokban jelentkezíi. nagyon fájdalmas izületi fonrrájában mutatkozik'
témánk

eÍnbeóltő\€l

okozója a vérben Íelszaporodott húgysav, nely kistályok fomájíban
kivá]ik aZ izületek kömyékón éS sul]adáSt okoz' A bete8ségrc hajlamos

ember megelózheti a rohamok kialakulását ha betartja a diétát. ElSő és
a szigorú alkohol tilalon (sajnos!). A húsok közül

legfontosabb szabály

a belső részek és \dröS húsok (Sertés é5 rnarha

szendvicset fogyasztottunk többfél9 saláúva].
Legköze1ebbi öSszejövetelünkre
rendhagyó nódon február 27-én kerül

sol' a negszokott 6 órritó] kezdődőcn' Az érdek]ódés előterében

Ez

a]ka]omma] is szeretném íeihívniaz újság olvasók fi5elnrét ana'
hogy lehetóségük nyí1ik ez évben első alka]olnna] Egyosületünk támo_
galásfua jdvedelem adójuk l 7o-ának lelajánlása álta]. Adószámunkat aZ

e lémájú hirdetósek köZött

Szeretnónk a lakosság a se4ítsógét kérni eg! Íel óú vk;gúlatlat kapcsolatban, me$nek kérd(íívétszintón a lapban helyeztiik eL.
AZért tartjuk Szühségesnek ezt a ÍelméÉst.mert több mint háIom éves
tevékenységünk helyzetét szerctnénk ezzei értéke]ni, máSÍészt öt]gteket.
segítséget l'apni a továbbiakhoz' A kérdésekegl része az egészségi állapot. életnód szokások Íélderítésére
irányul.
Ezek aZ adatok iS sokat segítenének aZ egészségfejlesztésinrunkíban.
kérdőívek öszegyűjtésében

Alnál is inkább nert

a válaszadók kö-

ki' egy 8 szenélyes hidegtá]at. aZ egész_
séghét folyamán április végén' A sorsolási szelvény egyik felét kell csak
Zött értékes.jutalmat sorsolunk

ehhez negőrizniük, nrint egy tombola sze]vényt, és figyelemnel kísémi
a sorsolás pontos idejét.

E8yütínűködéSüket etóre is naslon köszönjük..

Dr. Sövényházi Ilona
az Egészségvedó Egye\ület eln dke

Hivatal. a KSH' az APEH. az
AIkotmárybíróság és más lontos á]lani Szerveze_
a Nemzetbiztonsági

iel eg eg'ze-Li link(cl lzonna c'er\elcix
A po á] gazdag anyagából tájékozódhatunk

Ttrné.zete.en n'nden mintrr'é.ium, a I\4ini5ller
e]nöki Hivatal. az országgyűlés. az Országgyűlési

A

diíkok segítenek, kéiük ne utasísák viSSZa

őket. ha eZ ügyben kopogtatnak.

Biztosok Hivatala. a KóZtársaságj Elnök Hivata]a,

ható.

megtalálják' Az í5r befolyt összeget aZ

EgésZ5éghé1]ebon},o1ítáSaLla SZente]jük'

teleháZ-munkatárs

á] tartal
nras anyagára szeretnén felhívni figyelmüket,
amely a www.ekormanvzat'hu Internet cínen talá]

ál1ó

candida fe óZésekől haltuk majd előadást, és ennek negf'elelő ételt
készíünk' Mjnden érdeklódőt szeretettel lárunk!

Bende Ánnamária

A közelnúltban indult konnányati po

hú' fogyasztáSát

nel]ózni ke1l. csakLig mint a Zsíros ételeket is'
Ezen aZ öSszejö\€te]en
ezért ni i5 so}ány húskrérnből kéSzült meleg

nnen
a tan

kijteleZettléggel, oktatással, szociális támogatá
sokkal' egyházakkal, vál1a1kozásoklral. nunkahelylyel' családdal, okmányokkai, emberi jogokla1

lapc'olato. kerde.ekoen. :r ..Or.z-gi'rto cimu
részben pedig Ma5iarorszltg töÍténe]méről' társada]máró1, államrendszeréről. külpolitikájáról. kul_
túrájáól, a turi7musról és a sportéletről olvasha_

Az lktulli: hiek me'lell

inpatian-. cég' el

d;-ií._íL.'../<
l' segíti
gépjárműkeresó
rendszer
'.^^.f] a^ ]'11^^^}:.
"--,]"--' is
1átogatót'
A kü]önbözó páiyáZati lehetőségek jsmertetésén
kívü] aZ otthonteremtés éS a lakáShitelekkel kapcso]atos kérdósek únesztóiben is segít eligazodni'

Kéren,jöjjenek ela teieháZba, és akáÍ a munkatár_
sak Segítségé\'elhaszní]ják aZ internetet ügyes_ba_
jos dolgaik intézésében.

Perlakiné Ács Mária

]

teleháZ-munkatá$
]
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7r BnHuEnflÉ
Rtisz,ke teriiletén

Tisztek termelők!
FelhÍvom szíves firyelmüket, hory

aranykoronát

szövetkezet alapítás céljából

tájékoztató me gbeszélésthfiunk össze
2002, 02. 26-án

11

,00 órára a szentmihályi Művetődési

Házba.

vennék.

olyan termelők rrósnÉtelére számítunk, akik primór áruk termelésóvel foglalkoznak, (paradicsom, paprika, uborka, korai karalábé' saláÍá' zöldhagrma stb.).
EsÉb t€melők€t
is }árunk, akik újburgon1a, burgonya' lLáposzta, őszibarack,
lektarin terrnelésóvel foglalkoznak'
Bővebb felvilágosítás

Telefon:

:

Ánnus Gábor 0ó-20 /9884-301
Szeged, Ilarcos u. 7.

Szeretettel várjuk Önöket a közös

eryüttmiíköilós reményében!

A Csiszár Autósís- Il:
kola
személygépkocsi'
motor (Ar-AKor$,
segédmotor
vezetöi tanlolyamotÍndít
a Röszkei Miivelődési llázban.

2oo2. lebruát

rt

én tE órakor

Részlettizetés!

Váriuk i elentkezésiiket!
Tel.! S73'78o
Csíszár Ferenc

06-30t34-il-342

Horváth Miháty Röszke,III' ker.

290.

Tel.:06-30/366-9540

I

l
I

A mÍível6idésíházban
változatlanul míiködík
a

Fekete-lehér és színes fitmek elöhivása' nagyítása
minden méretben!
Szolgáltatási árak:
9x13 fónykép: 30 Ft/db
NegatÍv fiImhÍvás: 300 Ft/db

Fényképezéshez
filmek kaptratók!

iskolavezető

I

í$*?" is&ly*l

Reitvénvkedvelők rovoto

Kék hÍrek
Hatáyos jogszabályok gyÍjtenényéből

Kerti traktorra

vonatkozó üzemeltetési műszaki

feltételek
l18. $ Az es/tengelyes motoros részből és hozziíkapcsolt egy

tengelyes pótkocsiból á]ló, a közúti köZlekedésben egy egySégként ÍéSztvevő' és l5 km,4l sebességnélgyorsabban ha]adni

nem képes lassú jánnűr,et (a továbbiakb4n:

E1őző havi rejtvényünk soraiból a
köVetkező megfejtést olvashatták k,
akik helyesen töltötték ki a solokat:
.,Nen kell ahhoz negtagadnod a núltad' hogy jövőtL is kgyen'''
Sok helyes megfejtés érkezett, melyek
közül a szerencse Kalmár Jánosnak
(Röszke' III ' keriilet 275. ) kedvezett.

a'l olyan' a vezető által

menet köZben
a

is

működtethető

lejtőn megtartani képes,

18 %'oS

go] mondást rejtettünk e]'

Készítette: Turucz József

és

járművet bármely terhe-

lési á1lapotában legalább 2 m./s' lassulással lefékezni, és a ter'
he1tjárművet

E havi rcjwényink fő soraiban egy an-

A szERENcsE ÍoRGANDo

kel] Í'elszere]ni:

rögzíthető fékberendezéssel, amely

Gratulálunk!

kerti bútor)' ha a

lassú járműre előírt követelményeknek nem felel meg' legalább a következókkel

Nyereményét a Teleházban veheti át.

b'/ olyan kormányberendezéssel, amely a 33' $ (3.) bekezdésé'
ben meghatárcZott kijvetelményeket kielégíti,
c./ előre fehér' hátra piros fényt adó, éjszaka' tiszta időben

ANGOL
NION.

DÁs

\ai)

F

A

o\

f

leg'

alább 150 méter távolságból látható, nem vakító lámpával
(lámpákkal)' aneiy

a

játmű előtt aZ utat legalább

vo1ságig negvilágítja,

10 Ínétertá_

az 1'60 métemél nem szélesebb kerti

traktoron e lámpát (lámpríkat)

ajámű

ba1

oldalán' az 1,60 mé-

terné] szélesebb kerti trakoron e lámpákat a.jármű bal ésjobb

oldalán egyaránt el ke1l he1yezni, elhelyezési méreteikre a
helyzetjelzó Jámpákra vonatkozó előínisokat kel] alka]mazni,

o

és energiaellátásuk oiyan legyen, hogy a jármú ál]ó hel}zetében is világíthassanak,

d'l niindkét olda1on,

a

jríryúlegszélső pontjától legfeljebb

0,40 méter távolságban' a talajtól legalább 0.35 méter és leg-

feljebb 0,60 méter távolságban elhelyezett, legalább 50 cnr2
hatásos felületű' piros színű fényr'isszaverővel'

e'l

a

750

jármű hátulján elhelyezett' hátulról jól látható, legalább

)
cml ^....
lelülelü.-

táb]áva]'

ÁTí(

lerde p'ro*fehér c.í'o/ásu fén)\i.\7avenj
^

A táblát ú8y kell elhelyezni, hogy alsó széle az úttest

szintjéhez legfeljebb 0'60 méter távo]ságban ]e$en.

A

tábla

fényvisszaveró képességének olyannak kell lennie' hogy sötét-

ben, tiszta időben távo]sági fényszóIóva] megvilágíva 150
méter!'ól éSz]elhető legyen,

í'l mind

az egytengeJyes motoros réSZt' mind a hozzákapcsoit

pótkocsit e]Só, fehér színű, nem háromszög alakú
fényvisszaverővei

'

Telmészetesen nem

a

tu]ajdonos vas/ az üzemben tartó, hasz-

náló dönti e], hogy a jámű kategóriája kerti traktor, vagy
nunkagép, vagy mezógazdasági vontató, hanem a Í'orgalmi
engedélybe bejeglzett hatósági minőSítés, mivel a felsoro]t ka-

tegóriákra más-más szabálpk érvényesek'
Tisztelt röSzkei lakótársak, tegyék a szírükre a kezüket, kinek
a kerti traktora feie] meg a

fentiekben íelsorolt követelmények-

nek?
Papp.Istr,án r.

őrnagl

őrsparancsnok

Következő

lapszámunk teNezett megielenésj ideje
2002' március 8' péntek

Az észle|ételekeí,ílósokat, wlamint a hirdetéseket
február 25-ig

2002. {ebuór

úria a Szerkesztóség

a Teleházban'

B
I

T is

ztelt Rii s zh ei Laho

so

ht.

l

vo-ával az a|ábbi röszkel civi1 szervezetek valamelyikét, segítsékőket céljaik
e1órésében, hiszen egy valami közös bennük: mindannyian azért do1goznak, hogy az itt élők életkörü1mónyei és életminősége jelentősen jawljon.

Tómogassák adójuk

Röszkei Kaláka Haryományőrző és Teleház Kiizhasznú Eglesülete
Adószám: 18463323- 1 -06
Röszke Község EgészségvédőEgyesü|ete
Adószrím: I8 463299

-1

-06

Tehetséges Röszkei Tanulók Támogatása Alapítvány

Adószám: 19085593-

1

-06

Röszke Tornateremért Alapítvány
Adószám: 1908558ó-

1

-06

1

-06

Röszkei Sport Kör
Adószám: 19082325-

Röszkei Polgárőr Eryesület
Adószám: 19082428-

1

-06

Röszke Ktizség Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18464300-

1

-06

Ha Ön adóbevallást ad be, akkor a beval1ási nyomtatvány útmutatójából minden tenniva1ót megtudhat.
Amennyiben a munkáltatója állapítja meg az adóját, akkor az Ön rendelkezo nyilatkozatát is neki kell
továbbítania az adóhivatalhoz.

Családi gazdaságként szeretné magát regisztráltatni ?
IeleÍItkezzen az Agrárkamara kihelyezett íe]készító
tanfolyamán, am€ly februárban kerül megrendezésre
a

RÓszkei Telehi4zban.

A

10 órás

lanfobam ára 8500 Ft,

kamarai tagoknak 6500 Fl,
amely

a

kamala által öSszeállított tájékoztató füZetet

is tartalmaz za.
Jelentkezési határidő l februrír 18.
Tel.:573-870

t0

,,áári 7na/iÁluz*ú'
Mintes/ léléveannak' hogy megkértem
Acs G1örgy graJíkus
bariátomat. rajzoljon a Suttogónak egy a hónaphoz

illő grafikít, amit

a címo1da1 illusztni]ására

használhatok' AZóta te1nek az évszakok.
és születnek a grafikák.
Itt az ideje annak, hogy a kedves o]vasók iS

megtudják, kinek köszönhetjük

a bariítságos,

sajátos humorral Íűszerezetl illusztrációkat'
amelyek

- megvallom

hozzám nagyon köZsl
á1lnak'

szerk

20a2, |ebruár

Hírek ós gondolatok - a Plébániából
MEDDIG TÁRT?

KERESZTELES

KINEK VAN IGAZA?
vÁGY TERRoRHÁBoRÚ

Nlagari Petra
Magyari Pbter és Szilágyi Csil1a kislánya
2001' október 11'

Gyerekryi kődobálók, öngyiikos nlbbantásokkal
ellenáIló palesztinok 30 év óta tiltakoznak ősi

Nyári Györg és Kiss Veronika iia

Zájuk teljeS,eh€sZtéSe

Nlészáms Kata Emma
Mészáros Tibor és MolnáI Alita kislánya
2001' nájus 25'

HALOTTAINK
Ábrahám F. István 8ó éves, Király Ensébet férje
2002' január 6.

Miklián László

47 éves, Tamás Éva férje

Kr. u' 70-ben Jeruzsá]emet elpusztítona a római

Mityók József 79 éves, Ábrahám F' Irén özveg've
't 2002' január 9'
Kalmár Zoltán 50 éves.
és Hegyi Margit fia

íF 2002..január 9'

Bodor Ld\zló öl eves. Calgoczi ltona iérje

f

2002' január

Márki István
+ 2002' január

11'

42 éves' Gilinger Edit férje

2l.

Paplógó József 82 éves' Kiri Zsófia férje

t

lem árán szergztek itt hazát. a te letet \édő filisz_
teusok: fi ]isztinok (=palesztinok) köZötÍ.
ltjrténe]mük Sorián nagy iárat kellett fizetniük az
ígéret földjé&t' De eZ a 200 km-nyi földsáv a Jordán fo]yó, és a FöldköZi tengel köZött mógiscsak
ősi hazája maradt a palesztinoknak' még. a Római
Birodalon igája a1att is. Ekkor élt itt JEZUS. Itt
feszítették kercSzhe. ltt támadt fel a ha]á]ból' Innen indult útjára az Evangélium val1ása: a keresz
ténység'

2002' január 5'

K' Lajos

ha_

miatt.

SZENT MEG A SZENTFOLD? Jézus is vérével
alL,lltd a sok \elrcl tllli]lu|l iut nrr lÖLo:tt'
AZ Egyiptomból menekiilő izraeliták sok kiizde_

2001. december lE.

t

FENYEGETI A

vIIÁGoT?

Nyári G1örgr

t

Szál1ott lelülelró]' De Izrael elzárkóZott a határo

hatalom' i35-ben elóZték, SZétSZórták a Zsidókat'
Hazát]anná ]ettek, szétszóródtak szerte a világon'
A legutoJsó kegyetlen nészár1ás a II. Világháború
a]att, Hitlel uralma idején éfie őket'
A rnegsemmisítő táborokból élve kikerü]t zsidók
So$a fölött aZ ENSZ próbá]t intéZkedni 1917 tava
szán' HatÁ"ozakÍ hozott, hog] Palesztina tefile_
ten lete.tr.ene\ ket lüggetlen: egy arab e. eg rri_
dó á1lamot' Arab állam azonban nem a]akult,
csak lzraeli AJlam. Ez pedig 1949-ben e]Íog]alta
az arab állam számára kiielijlt terü]et nag]/ részét, a paluztinai arabok százezreit előzte on'
Rét.

Izrael tovább terjeszkedett' l956 októberében

2002' január 23.

Tóth Etelka 88 éves, Horváth Károiy özr,egye

* 2002..január 26'

megtárnadta Egyiptomot iS' Izrael legfőbb támogatója aZ E8yesült ALlanok vo1t' 1967-ben a Biztonságj TanácS Izraelt yisszarendelte minden meg'

KÖszlNET

Az' év első

Hálás szíwe] mondunk köszijnetet a helyi vállalkozóknak és vál1alatoklak, akik adományaiklol hozzájárultak az idősek, nagycsaládosok, és a gyerrnekek

!

Riiszkei Karitasz Szenezet

ameb,et ezúton

Ú| Évi xívánság

A

Általános Iskola a GyemekétkeztetésiA]abe a Kancsonl' Elclmiszercsomag Akciójára. Pályázatunkat e]fogadták. S 76
élelmiszercsomagot osztottunt ki aZ alra rászoru]ókRöSZkei

A

nek,

hog ezz'd iS

hozzájárultak a röszkei gyerekek

szebb krrrácsonyához.

Vlocskó Mihály
rgazgato

2Úa2. íebyu,áy

és tis7teletÍel

Néneth Ferdinándné
Nyugdíjas klub lgzetője

Gyemekjóléti Szolgálat' az óvoda és az jskola

\'ezetői köZösen Választották ki, hogy kk kapjrik az
ajándékot'
Ezúton is kósztjnjük a CJennevtkeztetési AIapítlóD'n1"k és a mjtuk l{ercs?'tiil tdmogatdst lryújtó szeneaetek-

A

nyugdíjas klub ezzel

A

lePnaeyobb kü,,delem Ó\_

pénz kell. a győzelemhez erő is'

Tangd éInény2002.ben
' plébános úr'''

..Jámak-e az unokák hittanra?

.,Nem nagyon. Se hittanra. se templomba. Sebol
sem látom őket'''
,'Nem csoda' Már ilindketten felsósök. Már ők is
mdják' hogy az Isten nem. ad enni.''
drága néni' Epp ő ad|
'.Dehogynen
.'Ha nem ol1anr:rl' teremlelte lolna a búzat. mtnt
amilyen, maga sem evett volna ma kenyeret. Szenzációsan etet minket'''
I..artal József
plébános

Ábrahám taios enléhére

Hosszú szempi]lám könnytől rcmeg'

,,Kothencz"

nak 2001. december 20-21-én.

Ve_1ünk elni \ele:

MAGUKAT LEGYOZNI' A szórakozáshoz csak

Megrizom fekete hajam
Megrázom mlgam

most mind ezt Néktek

Kívánunk sok boldog évet'
Köszönettel

Lz :r lo:'es ido:zak FEBRLAR ll.-AN. HAMVAZoSZERDAN kezdődik'

Mjnt az tj lelke. a regtelen ég fele'

Kotogány János Te is adtál

pinjnlhou plllazarot nyujton

emberi\eget lmald é. \7erelelre kérri rrolai nem
üres intelmek cSupán'
A békétkönnyebb elvesztgni, mint megtalálni. TíZ
körömnel őrizzük. amíg a miénk|
fu elet netn l'ARsA\cI Abbdl csrL néhdnv na
punk van' A NAGYBÖJT Íégyelemre késztetó
ide iébcJl 40 nrp illrendelkezésünke'

A buborek megy. lassan feLfele

segítettél KultúfiáZ iS

Köszönjük

nyugati hatalmak felé, hogy még puszítóbb tí_
madásban ]esz részük, ha a palesztinai arabok el_
len tb]ytatott izraeli háborúnak véget nem vetnek'
TI' Jáno. Pil papa aggodalma nem rlaptalan' e' az
a

De meÍe jár \,'ajon' most hol van ő?
Van e moso\a, van-e 1éte?
Kiöntöm a polárba' itt áll a pezsgő!

segítség az idóseknek
Tőled jött jó Zebra Market
Polgiírmesteri Hivatal is

Köszönetnyilv.'ánítás

1973 októberében ismét Íöllángolt a harc Ktjzel_Ke]eten, ami kijze] 30 év óta ma is tarL
A palesztin arabok leigázva ézik magukat, és kijátSZott jogaikért halcolnat.
Ezt látjuk a TV'ben minden híradásban' Mikor és
hogyan születik nreg a béke aZ o]ajÍák alatt? A
most esüe inkább kiéleződő terror elleni háboIú alatt mind s,akabban hangzik el a fenyegeÍés

Soha nem ieledem. sohr nem felejtem
All. hog} elment. aZ en drága kedvesem'
Ma is várom nég' ezt el nem fogadom én
HiSZ sül a nap' és gyönydrű kék az ég'

pótalunk (szerk):

kanícsonyi megajiíndékozásához.
Munkájukttoz további sikereket kívánunk

sztjnóból kimaradt a nugdíjas

lclub neleghangú köszönlője,

Zat teljesíéSétől.

a \€rsse]

kij_

szönti támogatóit.
Isten taltsa meg a későbbiekben is tá
nrogatási sZándékukat, lehetőségeiket'

Adjon erót, egészséget Nekik'

Egr csepp, szép lassan

1epereg'

ISZok eg] koltyot a pezsgőből'
Kellene segítség, a végtelen eótől
Hogy talpra álljak, de nincs erőm.

Hol a kitartás?
Nincs már bíZtatáS
Mert elment az édes bíZtató Öle]óm'
ElYitted aZ én szívemet'
De az é]et visszaviír
Eljön még a nyIár
AZ élet újra rád ta]í]
S rtrinket aranyló fény ölel át.

n

LabdarÚgós

KNORR

IV

Januárban minden csapatunk elkezdte a t'elkészülést
a mfucius 9-10-én induló bajnokságoka' Csapataink állonrányában minimríis változások várhatóak,
el nem készül senki, érkezókről se tudok még beszámolni. Megye I es csapatunk grcngüJt eddig, Takács csaba téIdétműtötték, BoZó Peter sú]yos balesetet szenvedett Budapesten, valószínűleg es/ikük
se tud pályrára lépni a tavasz folyamán. Helyüke

ani

próbálunk igazoini'

ío1yamatban van.

A

tél fo'

lyamán a tomacsamok adott otthont a sportnak'
mint már e]óző szárrunkban említeltem minden
szombaton kspályiís bajnokság fblyik' 12 csapat
részvételével. Ifistáink Laczi és Fiai néven, míg taJ-

OlajipariSzalczervezet

csoport szombat

T Kígó -

16

30. tbrdu]ó; Röszke-Tiszasziget

óra

Dani és Dani
Bécsi Kávézó - ZEBM

Meqvei ll. A.

Vasárnap 9 től a továbbjutó nyolc csapat egyenes kieséses formában dönti el az első hiírorn hely sonát.

A következőkben

köZlóm

a tavaszi

bajnokságok sor-

so]ását'

Meqye l.
16.

íorduló: Szóreg RSE-Röszke 2002. 03.

10.

14:30 Vasrímap

17' forduló: Rcjszke Kistelek 2002' 03. 17' 15:00
Vasámap
18' forduló: Kiszombor SK Röszke 2002' 03' 24'
]5:00 Vasámap
19. tbrdu]ó; Röszke-Mindszent 2002. 03. 31' 16:00
mö8ött a második helyen végzett csapatunk, Vasámap
20. forduló: C sanyteJek-Röszke 2002.04.07'
megelőzve a Horgos' a Gyálarét és a Szentmihály
csapatát' Egy különdíj is jutott a röszkeieknek, Ve- 16:30 Vasámap
21' forduló: Bordány Röszke 2002' 04' ]4' 16:30
csemyéS Tamás lett a toma ]egjobb kapusa.
Janurár 20-án old Boys Kupát rendeztem, hol ismét Vasámap
rá"arhelyr 91ózelem születen. a Sil"tjr rérén. miso- 22' forduló: Röszke Mórahalom VSE 2002' 04.
dik a SZAK' harmadik a Holgos, míg mi rÓszkeiek 21. 17:00 Vasámap ,
udvarias házigazdaként a tavalyi első he1y utiín rnost 23. forduJó: Tisza-Uj-Röszke 2002' 04' 28' 17:00
VaSámap
a negyedik helyen végeztünk'
24' forduló: Röszke_Kiskrrndorozsma 2002. 05.

talékcsapaturtk Euróchicken néven szerepel, s aZ öthatodik helyet foglalják e1pillanatnyi]ag a tabe]lán'
Január 6-án rendeztük meg immár 6' alkalommal a
Tijrp Kupát, a 8G87-es korosztáiynak' Idén a HFC

Februdr 15-16-17-én rendezem a 3. ZEBM
MARKET KUPÁT 16 csapat részvétclével'
A csoportbeosztások

a következők:

I. csoport péntek 19 óra

Röszke - Si]ver
Safri Duó Lance Securiry
II. csoport Szombat 8 óra
Szegedi Tigrisek Chalton

Saller FC

- KESZ Kfl

DM

1ó' forduló: Mórahalom
03.09. 14:30 Szornbat

ll

Rcjszke

SK II. 2002'

]7' forduló: Röszke SK Il.-Pusztamérges sE 2002'
03.16. l5;00 Szombat
18' Forduló: Balásrya II_Röszke SK II. 2002, 03'
23.05:00 Szombat
19. Forduló: Röszke SK II. Csengele KSE 2002'
03.30 16:00 Szombat
20' forduló: lKV-A]sóváros SE_Röszke SK 2002'
04' 0ó' 16:30 Szombat
2]. fordu]ó; Röszke SK ll.JákÁnyszék 2002.04.
13. 16:30 Szombat
22' forduló: Domaszék sB-Röszke sK II. 2002.
04' 2l 17:00 Vasámap
23' forduló: Röszke SK Il'opusztaszer sE 2002.
04. 27. 17:00 Szombat
24' forduió: Rúzsa SK Röszke SK II' 2002.05'
05' 17:00 Vasámap
25' fordu]ó: Pázsit SE Röszke SK II' 2002'05 12'
J7:00 Vasárnap
26. forduló: Röszke-SK

ll'-ottönös

sE 2002' 05.

18. 17;00 Szombat

27. íorduló: Rendőr

TE'Röszke SK II; 2002. 05'

SK

05. 17:00 Vasrímap

25. 17:00 Szonbat
28. forduló: Röszke
01. l7:00 Szombat

25. forduló:

29.

Balás!,a Röszke 2002.05. 12. 17:00
Vasámap
26. forduló: Röszke-SZVSE 2002' 05'19' 17:00
vasámap
27' forduló: Tápé-Röszke 2002' 05' 25' 17:00
Szombat
28. íorduló; Röszke M:D: Deszk SC 2002 06' 02'

Károlyi DSE2002.06'

íorduló:Tempó-TBakó sz.-Rdszke sK Il'

2002. 06. 08. 17:00 Szombat
30. íorduló: Fonásktjt SE Röszke

SK II' 2002.

06.

15. 17:00 Szombat

A

rnétkőzések időpontjainak véglegesítése a SZezon_nyitó értekezleten történik'

29' fordu]ó

:

Papdi László

Sándodalva-Röszke 2002. 06' 09.

17.00

Közérdekíí ÍeleÍonszúmok
Rendőrség: 107

; Tűzoltók

l

16.

17l00 Vasárnap

III.osopo ' szombat 12 óra
Bakó Bu]ls - IKV-AIsóvráros

.

2002' 06.

l7:00 Vasámap

Mentők

2:7

105

104

Röszkei Rendőrörs

| 21

3

-23

4

Polgárőrség: 06-20 l 9 - l11 -33Z;

n3-389

Önkéntes túzoltók:
Varga László parancsnok:
06-20t9-238-191
Papdi László: 06-7012-145-943

3

-018: 06 -30I 463 -1 250

Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:
213-323
Dr. Szita Vilma fogorvos: 273-344
Y é dőnői szolgálat : 27 2 - 609
Családsegítő és gyermekj óléti szolgálat:
273-350
Központi otvosi igyelet: 414-374
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)

Dr. Perényi János: 06-30/9-982-684

(Szeged, Moszkrai

kt.

12-14.)

orvosi rendelők:
Dr' Tari Zoltán háziorvos:
21

3

-

5

10. 06

-1 0 I 313

-9914

Dr. Sövényházi llona gyermekorvos:

Szolgáltatások:

I(ábelTV hibabejelentés

:

Márki Jpnő:,06-20/9-858- 1ll
ordög Tibor: 06-2013 -321 -196
Démász mórahalmi üg{élszolgálat:
06-801822-999 (ingyene$, 06-40/828-282

Áflabrvosi ügyelet:

Tetségi Vízrnű : 573-970
(hótköznap

7-9 óráig)

Vízmű ügyelet: 0ó-20/485-5899

Határforgalmi kirendettség: 2)13-410

Határórizeti Kirendeltség:. 425-982

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

Intézmények:
Polgármesteri hivatal: 573-03l
Napköziotthonos ovoda: 273-480
Altalános Iskola: 273-420
Sportcsamok: 273-250
Művelődési ház: 573-780. 573-78l
Könyvtár: 513-780, 573-18l
Postahivatal: 573-950 (Fax: 273-309)

Szenn1víz hlbabejelentés :
Gyöngyi Atpád : 06-20 l 9 - 11 3 -31 5
S zern1r íz gépház : 51 3 -97 l
Tanács Roland : 06-20l 9 -I1 5 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820-141
Szilátd hulladék elszállításával kapcsolatos információ: 489-789/204 (Szegedi
Kömyezetgazdálkodási Kht.)

