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Ered.nóryekben gazdag,

békís,boldog új esztendőt
kíván a település
minden lakójánaft
Rösz'he Kbzséq

2002. Január

Ónhornónyzata

nevében

-,

Magari László
Riiszke Kiizsóg hlgárm€st€rc

Unnepeh

-

ieles napoh

Január l.: Úiév

A

néphit szerint olyan 1esz w egész esztendő,
amilyen az elsó nap' Reggel izgatottan figalték
AsZki jön elsőként a hfuhoz újévetköszönted.
szony vary lány nem meheten ilyenkor rcndégségbe, meít úgy taÍtottiák, hogl a nók nem hoznak szerencsét. A délelőtti Yid.ám köszőntések
után kóv€tkezett az ünnepi ebed, az asztalól elmaradhatatlan volt a disznóhús, rnert úry hittek
a disznó előre túrja a szerencsét. Tyúkot és ba_
romfit nem tálaltak fbl, men hátm kapaÍja a sze'
rencsét'

Lapja

Röszke Község.Képviseló-testületének

XL édolyam l. rz'

Udvözlel Uégvóri Borótoinknok!

BUEK!
Boldog Új Évetmindenkinek
Ismerősnek s idegennek'
SZeretetet' megbecsülésl

Boldogságot egyetértést'
tuvanom a szebb Ul

tlet

Nagy Szeletefiel üdvöZijllek

Benneteket a Suttogó 2002.

éü első

szárnának címlapján'

Örömrnel kijzölhetem Veletek elhatáIozásunkat, hogy ezután
minden hónapban

ajt

damb tiszteletpéldányt fogunk postázni Nek_

tek a mi kisújságunkból.

A

megje1enését követően,

kozódhattok

a

kezetekbe whetitek, olvashatjátok, ríjé-

mindennapi életünkől, és tdlténéseinkől' fumé

Gazdagoklak, szegényeknek

lem' hogy ez a gesztus segíti majd

se8ítsé8etaZ elesettnek

egymáshoz való közeledésünket.

Hajlékot a nincstelennek.

Mindezekben bíZva engedjétek meg, hog boldog, és jó eredményekben gazdag új évet Kvánjak Mindnyájatokna, a íalu összes la-

Nevető arcú gyermekek

kója ncvében.

eg1,rnás

jobb megismeÉsét,

Horníth Béla

Boldog felnőttek legyetek
Egy szebb élet reményében
Szívetek jósággal legen tele.
Idős embereknek egészséget

sZép, családi szeletetet

Ölelő kalokat'

RhéÍruhába öltözött

s/erekek, fe.jiikőn papírkon:nával járták a háEakat és köszóntó ének€t
adtak eló.

Névnapok:
Január

Piroska

18.:

Két személ1t takar. Az egyik

az

fupaaneut

szent' akit giirogiil lrené nértn ismeÁet' ó
Szent László magyar kinály és Adalheid linályné
lrínya. A mfuik Piroska sZ(lZ,

wrtan'í',n0kóojl

halt meg Rómában. A legelda szerint e1ók9lő
családból származon. ostorozíssal, fonó olajjal, vadállatokkal, máglyával való kínzások utrán
végül lefejezték

A

Tisztelt olvasó|
Ha elégedett a Rdszkei Teleház nyújtotta szolgáltalísokkal és to'
vábbra is szeretné, ha aktuális információkkal tudnánk segíteni
iigyes-bajos dolgai intézésében,szerkesztenénk

a

Falusi Sutto-

képzéseket szerveznénk és bővítenénk eszközparl'unkat'

kerjüIq

Bizakodás val szívemben
A szebb jövó reményében

támogassa adója 1 %-áral a teleházAt |zerneltető Riiszkei Ka]á-

Magamnak sok e renrény

Adószán: 184ó3323-1-0ó

ka Hagyományórző és Telebáz Köáasznú EgyesíileEr

Az adonírpk felhasaálásáról I6z1etesen beviámolunk

név a latin Vincentius rövidúlese, ami
Ytlce

győZelm€t jelent_ Az egyItáz 7-atagont
vértanút'szentet ünnepli.

feles napolc

A béke világnapja
Január 6.: Vülereszr vagy Hámmkjnilyok napja
Janurár 1.:

JanuáI ó.:
Janurár

A íanang kezdete

22':

Magar Kulnira napja

Kilcsey Rrenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himlusz megínásár.
Janurír 26.: Nemze&iizi Vámnap

A brüszeli székhelyű Vám Eg.iittműk&íési Ta-

Veletek eZéú megosztom én'

Kothencz

Hag1umfuyorarr ekkor én veget a kaliicsonyi
ünnepköÍ. IGtolikus vidékeken a keÍ€sztYíz
szentelésénekünnepe- Vízkeasztkor szedték le
a karácsonfát, és ekkor rendezték a hiíromkiúlyok járrást is mely a betlehemes játékban
szereplő hiárom napkeleti biilcs!ől kapta a nevét'

Janurár 22-:-Vincp_

gót, belyet adnánk a falugazdásznak és az ügyvedi irodának,

segítő kezekel.

|anuár ó.: Vízkereszt

a lap hasfujatn.

nícs megalahlásának naPját 1983. óta űnnePlik
a vilígban. MagyaÍorságon l993-baj1 taÍtották
meg elószór.
Január 31'; Béke napja

csil]ogó gyereksZeneket és a meghatódott
szülőket aZ ajándékok átvélelekor. AZ

aa

IUIUKODO

A december hónap

a.jándékműsoron éS a csomagokon túl

aZ ünneplés' az ajándékozás

és a szerctet ünnepe szerte a vi1ágon' Nem volt ez

rnásképpen Szűkebb kömyezetünkben.

a

műrelődési házban sem' Persze az itt dolgozók
már jó előre megkezdték aZ előkészületeket' hogy

méltóképpen ünnepelhessünk. A Dagytemet szo-

feldíszítgttük éS
egész hónapban látogatható volt orgováq' Erika
krisunkhoz bíven gyönyörűen

festőrnűvész olajképeiből vá]ogatott kiállításunk.

AZ ünneplést az óloda pedagógusai nyÍották. a

december 4'-én megtarlott Mikulás-váró

műsorukat a kisiSkolások iS láthatták. December
7'-én a nag1obbaknak rendezlünk a reformkoÍ ér
dekes viJágából eiőadást. rnelyet Csorba Csaba
tölténéSz tartott' Folytatódnak a megyei Sakk bajnokság küzdelmei is, december 9.-én az aktuális

'

míg a

szü]ók a bá1ás ruhákat vá]ogatták a napkijzis
konyhán dolgozó Tanácsné Marika jóvoltából a
5rerekek finomabbnál finomabb süteményeket
majszolhattak' Ezúton szeretném nregkiiszönni
Gera Ferinek és Marikiinak, hogy rendezvénye-

ink, ünnepségeink alkalmával mindig gondoskodnak enni-innivalóIól' amit támogatáSként,minden ellenszolgíltatáS né]kü] kapunk tőlük'
EZen kí\ül köszönettel taJtozunk még az Unilever
Kft-nek. a Röszkei Karitász szen'ezetének. LásZió Bé]a válla1kozónak' a SoLE Hungfuia Rt. nek
és a úszkei önkormányzatnak, hogy ajándékaik-

kal hozzíjírultak a nag/családosok támogatáSához' KöZvet]enül kal{csony elótt a mijrelódési
házban még egl kónyvbemutatónak adtunk he-

])el' me\en Tijrcjc.ik Moria lcgüiabb kcinyét

fordulót rendeztük meg' Nagyon nagy sikere volt

mutatta be aZ érdeklődőknek. Ezután a kultúrház

Berecz András ének és mesemondó vendégszertplésének,aki gyermekeket és teJnótteket egy
anint elszóÍakoztatott' ízes beszéde, a SZép erdéiyi dalok éneklésenagy örömünkre szolgált' Decernber 18'-án indultunk Végvána, hogy átadhas

is beziírt pár napra' hiszen a karácsonyi ünnepeket mindenki a családja kijÍébentöltötte' AZ év
utolsó rendezvénye 2001 ben a Szilveszter Bá1
volt, melyet Dimonkos Vilmosné rendezett. Igazán jó visszhangokat hallottam a buliról' aki itt

suk azokat a szépirodalmi és Szakmai kön}"r'eket,
melyeket Ábrahám Gyijns/i könyvtáros pá]yáZa-

n

ton nyelt

testvérte1epü1ésünk támogatásfia'
o]yan könr/eket vásáro]tunk a végvári könyr'tár
számára. amiket már régóta szerettek volna meg-

híján ezt nem te

vásárolni, de anyagi eszköZök

hették. A 65.000

Ft értékűajándékcsomagot

Magyari Lász1ó polgármester, Horváth Bé]a
képr i'eld.

Ábrahjm C1ön$ ' |'on) ! Iarc' e. joma

sZilvesZtcrezett, igaZán jó han8ulatban búcSúZtat'

az Ó évet] Kvánok minden röszkeinek boldog

új évet . bort, búZát és békességet 2002 ben is!

BMM

Ianuári programa|ánló:
A januií egy kicsit csendesebb, nint
veztünk e1őadáSokat'

gam adtuk át a végváriakrrak' A vépgáriak szoká-

hryór:

sukhoz híven nagy órömmel logadták a röSzkei

7' VéradJ'

ebéd után a két települéS
késóbbi
ügyes-ba.jos do)gairól

i8. Vegyes háztartási cikkek vására

delegációt'

A finom

együttmúködési

éS

és a

1ehetőségekrÚl beszélgetiünk.

szeretettel

hívtuk meg végvári badtainkat az auguszlusban
rendezendő röszkei Íalunapoka is' Bizony, késő
estébe hajlott már aZ idó,

l]. Tennékbemutató (]0 ó)
Polgárórség rendezvénye

segítségnyújtási

Nas/

]9' Táncház prcgÍamra utazunk Pusztamérgesre

Februári előZetesI
2' Táncházi rendezvényre utazunk Dócra
Vadászbál

lmikor a szakadó hó-

esésben e]búcsúztunk vendéglátóinktól

a legkö

8. Iskoiai farsang
16.

ban köZg]edtünk a karácsony időponqához ÍeJgyorsultak az események a művelődési házban is'

18' Műanyag-áru vásár

tek nag} izgalomma]. Könyvtárosulk, Gyöngyi
írta a darab forgatókön}"/ét, a glerekek Charles
Dickens: Kariiosonyi ének című darabját adtiák
elő nagy sikenel' A felkészülés rnunkájábólKohn

Katonai ruházati vásíl

26' Aíész-közgyűlés
Borbásné Márki Márta
Falusisuttogó
Röszke Ki1lség Képviseló leslü]etének lap]a
Eng' szám: B,|PHF/888/cs/92
Megjelenik havont! 1300 példá.ybiÚ

Ki!díq'í!q

állílott öSSZe. Ugyanez az összeál]ítás
\Zerepell m;'n,lp a Na$c.llar1,'r. Karác.on1' Ün-

ura tanámó

nepségünkön,

melyre 72 család kapott meghíváSt

az idén' A bensőséges ünncpen öröm

2

volt látni a

Örömmel számo]ok be Önöknek anól' hogy 200i'
december 18' án iSnét könI/adoniányt tudtunk eijul'
tatni Végvárra '
A Rószkei Községi Könyrtár a Kölcsey Ferenc Alapítvány álta] kiírt pályáZalon 50.000 Frot nyerl, meLvet a határon tú]élő teshértelepüléS részérehasznál
hatott fel könywáSárlás céljábóJ' A Végvári Községi
Könyvtár könr'táÍosa Czudar Julianna elküldte ne
kiink azoknak a köqveknek a listáját, ame]yekre na
son nagy szükségük lenne'
Borbásné Mírki Má[ta és én hősiesen elindultunk.
hogy a Kvánt könweket beszerezzük' Belevetettük
magunkat a könyvesboltok' könyvárusok sűrűjébe'

Természetesen már zz e]ső kön)^'esboltná1 údöbben
tünk' hogy eZ a feladat nem is olyan könnyű' A ta
nácstalan tekintetek és a hatodik, vagy hetedik bolt
után sikerült minden kijny\€t beszereznűnk' A nap
végére kime lten és hatalmas tapasztalatokkal tér-

Természetesen mondanom sem keli, hogy a baj nem
jáJ egyedül. Az induláskor döbbentem rá, hogy szá
momra a nehézségekmégnem értek !éget. Nem tud
lan eliulnl Röb/kére' UrirrJr.aim Mag1ari La.zló poln"rmerter Ho}r'áLh Bel.r e' Borbá:né MárLi Márta
Ezt az akaááyt is lekiizdötte' így elindulhattunk Végviíra' Számomra ez az út nem csak u,ért volt nagyon
nagy éimény, med előszöI utazhattam el a település
19. hanem azért iS, mert végre sikelült megismerked
nem Czudar Juliannával' és a település Jakóival.
Nagyon kedves és baráti fogadtatásban volt részem'
KöSZönöm'

Ábrahám Gyöngri
kön}YtáÍos

6758 Rijszke- Felszabadulás u' 84
Tel.: (62)573 031

|clclő! kiadó| Magyfui László

A zeneiskoli'Lsok karácso

nyi da1ai Színesítették a műSort, melyet Papp La-

Adomúny M

hattunk Véglána'

22' Fa$anEi bál

Róbert tanár úr is rendesen kirette a részét.hiszen
ő ianította he a darabot'

taimban kavarog napok óta. szép az ünnep, a legSzentebb kijztük is a Kanicsony' A]kalmat ad arn'
hogy kifejezzük szeretetünket' hálánkat családunk és
kedves hozzátartozóink felé' De az ajándékozáson túl
ekkor nreg KELLI állni egy páI napra a hétköZnapok
rohanásában. Es ez nagyon jó. Rá vagyunk kényszerítve az ünnep kapcsán, hogv figyeljünk egy kicsit
jobban egymásra, értsük és e]fogadjuk a máSikat.
Családon be]ü] eZ terméSzetes' de a távolabbi
isrnerősökkel, barátokl<al nem így működik világunk
a hétköznapokban. En azt aZ életérzéstszeretném át'
menteni 2002_Ie, amjt az ünneplés kapcsán éreztem'
A to]eranciát, a megértést' a másik megbecsülését és
elfogadását' azt a szeretetet, ami aZ embel egyedülá]ló tulajdonsága. Hajó1 sáfárkodunk ezekkel az étzésekkel az ú.j évben is jobbak lehetünk Saját magunk
és rnások általis. Kívánom nrindnyájunknak, hogy az
új évben csak olyan do]gokat cselekedjünk, amit soha nem kell negbánnunk, kijavítanunk' elfelejtenünk. De jó is lenne.' ' I Legyen ez mindannyiunk új
évi jóKvánsága!

A kezdeti nehézségekután december l8'-án elindul-

20. KöZmeghallgatás

csonyi ünnepségünk megrendezéséhez a.jánlott
lel' Kö5/Ülel nagyleIkrr.eguLen i { hagornin1o.
karácsonyi ünnepségünket december 21.-én rendeztük me8, me]yre az ötödik osztályosok készÍil

Ígérem, kedves oMsók nem leszek hosszú' Mégis.''
Meg nem állhaton, hogr le ne írjam ami a gondola

hgttünk haza.

Táncház Magyalcsanádon

zelebbi találkozás reményóben' Ahopy egyre job-

A Ho1dfény Színház kedves nesejátéMt iáúatták
a gyerekek december 20'-án' me1ynek bevételét
az általános iskola és óvoda a nagcsaládos kaú-

a többi hó

nap, az állandó programjainkon kívül nem SZel'

Gondolatoh ünnep után. '.

Fősze.kesztó:

Gyórgy József
Kíi' gondozá!ábal'

Készült a NyonrdamesteÍ 2000'

Nyomrddrmester 2{D{D0. Kft.
al*otó

ó72a s!eg€d,

te.llnológla

ttlokkoÍéld6 !ol3ó.

T€l.:

Lapunk következó
meg.

szárna 2002' febnrár 11-én jeJenik

Éwevételeiket, írósqikat

ós a hirdetéSeiket

január 26-ig vórja aTeJeházban

a Szerkesztóség'

ló2)559_2E0

20a2" íanuát

HIREK
A 200l. ér uLoLó le5tületi ülesere delember la'.en kerülL.or. melyel
zló jóvoltából

!

Ljbelte]ert-

eIó ada.ban láthatLak telepüLeglonro:rbb napirendi pon

le.ünk laloi'
runL Rö5lke |Ó/.ég 200].

e\ i kölr.égveIe5i
rendeletének megtáIgyalása és elfogadása
volt. Gazdálkodásunkban a bevételeket aZ
árcngedett központi bevételek (39, 5olo) és a
he\ i ailok t 60. J'o) 1elentik. míg l Liadasi
oldalon a szernélyi juttatások, a munkaadót
tertrelő járulékok' a dologi kiadások, a
pénzeszköZ átadások és egyéb támogatások
szerepeinek.
Nem lesz ez az év sem könnyij, ezt miír a
költségvetés kéSzítésekollátni lehetett. Ebben az évben is igényli önkormán)zltunk a
hátrínyos hel1zetben lévő tglepüléseknek
pályrúható ONHIKI támogatáSt' Legutóbb
e/l a ldmogdlá\t nem íieltékmeg a te1epü.
lé'ünl'nek. reméljük. hogy mosL több sze
rencsénk 1esz' AZ elfogadott költség\etés a
kiadások és bevételek főösszegét 718'731
eft_ban határozia meg. a működeJi lorra*
hian1 - me15re ar oNHlKl pal1ázat vonat
kozik - 52'860 eFt-ot tesz ki' Jelentős szercpet kapott a kö]tségvetés tárgyalásakol aZ
önkormán}Zal tejle"zté.i terveinek meg Itatása, melyhez a költségvetésben a megvalo.li.r.uka vonalko/o ö\s/egeket ij me]lé
rendelték' Per'ze. sok uj elképzeles a be
nyújtott pályázatok sikerességének is a
függvénye, de o\anok is akadnak, me\et
Saját eÍ,óbői is negYa]ósítanak'
Fo\ Lltodik a srennyr rzcsatoma-hildu at kialakítása, a spo pályiín a Jövőházat trtlír ebben az évben át szeretnénk adni, mindemellett aZ általános iskola elöregedett

épületeinek

a

korszerűsítéseis
megkezdddik 2002. élben' Sueretnenl a
szt. Antal teret is megszépíteni, aZ utakat
kijcvitani. jelentős ö.\,/eg kerÜlt elktilönl
le.rc bu.Z!árok l'lalal'jLasára. ut . jáÍdaépl'
téS, javítás és fijldút karbanta ásra iS' Eb_
ben az érben megkezdódik a }/oclalis bér
lakasok építéseés szeretnénk e$' 15-20
férőhelyes bölcsődét is beindítani.
A7 elo7ele. íelméré.ekalapján ene az elJjtási fonnfua igen nagy szül$ég lenne településünkön. A legfiatalabbak mellett aZ
idősek napközbeni ellátásának pmblémáját
is rrreg kell oldarri' hiszen ez is kötelező ön
konnányzati feladat' Jelen pillanatbal nincs
olyan épüIete az önkormán1zatnak' hogy
ezt a feladatát meg tudná valósítani' GondoJkodnak megfeielő épület vásrírlásában,
hiszen rz idós emberel gondozá.a e. ellá
lá5d mindann) iunL lözo. érdeke é. körelessége iS. A külterületen lakóknak örÖmhír'
trory az új batárátkeiő építéselghetőséget
ad ara, hogy a tanyák egy bizonyos hányadában bevezetésrc kerülhessen a vezetékes
l\U\í/. A kü]lerülelen rnűködd ovodának i.
megoldódnak íg a ,,vízproblémái"'
A felhalmozásj kiadások - meJyek a terveZett fejlesztéSekÍe vonatkoznak
számszerűen 426.618 eFt-ot tesznek ki. Remél1ük. ho5 minél több ellepzelé. realizá1odik majd ebben az évbenI
Sajnos az új év rnindig hoz változásokat is,

-

2AA2. lanulr

Életnód KIub

melyek az energiu és a lcizüreml drjal

emelkedésében realizálódik I Ennek senkj
5em örÜI, de lenni el]ene ner lokat ludunk| Elfogadjuk' hogy januártól Riiszkén

o vérzsirok (ko.
leszlerin) egészségÜgyiielenróségéról beszélrÜnk,
De(ember hovi összeiövetelÜnkön

omi nogyon sok ember szómóro ielent gondot. A mo-

is emelkedik a vrzdtjö.szege'

A közelhÚsz
százalékos emelés szerint lakossági fos/asllóLnak 83 Ft-ot. míg l l'ö/ijleleknel
l20 FL oL kell lizetniük ezuLan l l Lz LöbmeteÉért'Az alapdíj összege nem emelkedik,
lako.ljgi iogasztoktál 252 rl. köiületek
né] pedig 280 Ft. Januártól visszatérünt a
régi lrzetési fbrnára' ami azt jelenti, hog}
újra a vízmű gépházban fizethetjük be a
vízdrjat. a c.ekkes fizeté:i lorrna negtzűnil l Lzzel öq\/efüBgesben termeslete'

sen emelkedik a szennyr,íz díja is' i19 Ft a
Ialos'ágieJ 2J] Fl d kö/ülelek re\/ére kiib_

métercnként' Az alapdíj ebben az esetben
252 és 280 Ft'
Jo hír vi.uonr az. hogy Röszkén nem emeikedik a helyi adó összege' pedig a szilárd
hulladel el"rj]líti.a ir lóbbe kerül minl la
lal5' Ezt a't ö.\/egel d-l önl'ormánpat átvallalja. hog ne terhel,e meg jobban a lakoságot' A gép1rármú adó összege is marad
a talal}i .zinten. a lözterülei ha.znalati drj
viszont több lesz' de ez a lakosságot nem
érinti igazán.
Ellogadtuk a kepriseló te.tLjlet 2002. évi
munkatenét' melynek érdekessége az, hogy
csat szeptemberig készült' Ennek oka az,
hog noremberben önkon-nánpati t alasz.

lá5ok leslnek. ig} a mo\lani le'lülelnek
nem keil egész évre terveznie

I Háq bizony
semmi nem LaÍt öröklé. meg a Lépvi"elo'

mandátum semI

Be.uamolt a műtelődé.r haz e' a közsegi
kdnyrrar i, 200l. éli lerekeny.égércil. me
\el a lép\ i'eló le\lülel jóna'l, Íéltmeg é. a
besZámolót elfogadta.
tllogadava került a Szegedi Köm1ezet-

glzdálloLJjsi

KHl vel

kötött

"',erzddé.

modo.ttása. mel1 r szllárd hulladék elrzdl
lításának összegére vonatkozik' AZ emeléS,
mint már írtan a lakosságot nem érinti, az
önkormanyzal ánillalia a löbblellölllegel'
Ezen kívül még pályázatok benyrijtásához
siülséges jrivaharvasoLat loganatoritonak
a lepri.elók. amelyek bölcsőde ldtrehozá
sára és gépjfumű vásárlására vonatkoztak a
tenezett falugonJnoki feladatok el látásfua'

ke lt
megvilaliJrd e5 ello8adávz. me11 hódúra.i
munkáka vonatkozotl.
Kepviselői indíwány alapján táIgyaltuk aZ
épllé5üs i haLá\kör problémájáL Rösz\én.
Dani András képviselő szednt túl hosszú aZ
Vállalkozó által beadott á]ajánlat

ügyintézési határidő, mivel Szegeden adjrík
a kiilönböző, építkezésekkelkapcsoiatos
engedélyeket. Kelte' hos/ aZ önkormán)zat
tegyen lépéSeket a határidők lerövidítésére
e. lehetőseg rzerint az engedelyeztete.i\utáskijl kerülhessen vissza Röszkére' így
mepg1orstrharó ienne .r rdbb hdnapie hu7d
dci ü5inteze.' Kiemelte. hog a jelenlepl
heti egyszeli ügyfélÍbgadási idő nem
elegendő. kene. hogy több a]l'alomrnal biz-

lo.ítlon az önkorman)zal üg'.féllogada'l
idót építésüg/iiigyintézés témakörében'

l

go5 kolestlerin szint lóbb mint 5,9-es érÉko sziv és
érrendszeri betegségek legÍóbb hoilomoriró rénye.
zője. BerzélrÜnk o koleszlerin csökkentésének mód.
joiról, ezek közÜl elsó léPéso diao. Zobkósór és rob'
pehely pogó<sót készitettÜnk' melye} gyógyteóvol
eEyÜrr ió izűen elÍogyo:ztoltunk.
Kövelkező hovi lémónk oz ugyoncsok sokokot érintó
körzvény betegség lesz.
sokat beszélünk mostanában

a népbetegségnek sziámító

falktus és éIelmeszesedéslegfőbb

szívin-

rizikótényezőjének
tekinthető vérkoleszterin szint egészségügtijelentőségétól'
Kétségtelen, hogy a hilönböZő koleszterin fajták anyagcsere
folyamatait örökletes tényezók iS befolyásolják' legnagobb

jeientősége mégis a táplálkozásunknak van e tekintetben' sai
nos a hagyományos magyar konyha részekent Sok vörös húSt
(se és és marha) \'alamint állati zsindékot fos/asztunk' Ennek
köszönhetően a felnőtt lakosság 70-80%-nak van magas ko1eszterin értéke'

Hogyan szabadulhat meg

a

a

szervezet
felesleges
kolesztelintől, éS hogyan növelhető a HDl-koleszterin, a.jó koleszterin éItéke?
Első és legfontosabb lépésa negfe]eló táplálkozás' amelynek
hosszú távon érezhető ajó hatása'
Mit ne eg/ünk, vagy csak ménékkel? Vörös húsok, ál]ati zsiradékok, (sertészsír'vaj, zsírcs tej, tejföl, tejszín)' tojássárgája.

Mit

válasszunk helyette? Baromlihús (elsósorban sovány

pulyka) halak' kiilönöSen tengeri halak' margarin, zabkorpa'
Zabpehe]I Zöldség, g}limölcs.

A

meglelelően betaltott koleszterin szegény diéta egyben

testsú]ycsökkentő is, a kalóriák állandó számolgatása nélkii]'
Kiemeljük a zabkorpa és zabpehely jelentőségét, mely a rcSttafialmánál fogva a koleszterin kiürítésében nagyon je]entős'
Amellett laktató, csökken a cukorbeteggk inzulin igénye is.
Néhány minden nap fogyasztandó étel receptjét köZij]Jük:
l' Zabkoma Dogácsa
2 l/4 csésze zabkorpa vagy daílt zabpehely, 1/4 csésze ijsszetört mogyoro vagy dió' l/4 csésze mazsola' 1 ek' sütőpol' 1/4
csésze cukol 1/4 csésze méz' l 1/4 csésze sovány te.j' 2 tojásíehérje,2 ek' olaj'
A hozzávalókat jól összekeverjük' kisméretű jól kiolajozon'
lisztezett tepsiben iS süúetjük' de legjobb hozzá aZ a Siitő amiben pogácsafonnájú mélyedésekvannak' mivel a tészta állaga
lágy'
2. Zabkísa (egl szeméhre)
2,5 dl sovány tej.0,5 dl víz,3 ek. zabpehely' 2 ek. zabkorya'
Kb' fél ótráig hidegen iisszekeverve állni hagyni, majd lassú
tűZön 4-5 peÍc alat1 köZepesen sűrűre fózni' Kis cukorral, mézzel' lekvánal vagy mazsolávál íZesíthető'
3' Hamis
'
3/4 csésze Sovány túró' 1/4 csésze soviány joghult. 1/2 teáSkanál citrom]é, cukorpótló ízlésszerint.
-rcr tartjut,
Kovettező oszojtiveteliinket január 16-án
melynek témája a köszvény betegség lesz.
Minden érdeklódőt szeretettel vfuunk.
Dr. Sövéqvházi Ilona
az EgészségvédőEg.vesüiet einöke

teiföl:

:'

é

Kedve-s Röszkeiek!

Ez évben először jogosult egyesületünk aÍra. hos/ tevéken}6é8ünk
alap.ján személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák
működésünket| Röszke Község EgészségvédőEgyestilet!

Adószámuú: 18463299 -|-06
AZ
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Horva,th

B&l dtkaú' ÍÚtíIÉlI

Andersen
megeorszqgo.
Az ún' szociílis háló nagyon sűrű szövésű' ez biztosítékana, hogy az ember és a családja ne kerül-

jön az élet és a társadalom perifériájára' A Íizetéseket természetese' nem lehet e$l lapon említeni
a magyarországi fizetésekkel. de ismeretlen a tLilóra' a másodállás. az óraadás' vagl a maszekolás'
Díniában a pedagógus] pályát vá]asztó és nűvelő

10-12'000'000.- Ft-ot kercs évente, természetesen
koronában. EZ bruttó összeg, ennek kb': a felét vi-

szjk el az adók és kilönféle jfuuiékok, de nint

mondják' kényelmesen nreg }ehet élni a maradékból is' A dánok nagyon szeretik az országukat és
büszkék önmagukra- E'z abban is megnyilvánu1.
hog .r tanlak. ialvaL. kcrtrrosok kenieihen minden csalídnak saiát ZáSz}órúdia van' Külön há-

ronsröp

allltl lá'llo \jln lölhú/\d a/ esJ/erú

hétköznapokon, és téglalap alakú szolgál a rúdon
aZ ünnepnapokon. Andersen büSZke ]enne ulódai'
ra' ha élne, többek között aZé is. mert aZ utódok
szigorúan ragaszkodnak a kinilysághoz' a krályi
csa]ádhoz. Ragaszkodnak a pénzükltóz' a dán ko-

sai készülhetett az előadísra és kózben megisiner
hetle a Balliín éS Bosznia-Hercegovina tájainak
ételeit, italait' Ande6 a lezetőnk eimondta, az étteren és annak tulajdonosa bosnyák. Uj' nagyon

népszerű hely a városban, miveJ egyedi módszert
alakított ki a \€ndégek becsalogatásáÍ^' Az étte
rembe nyitáskor belépő \,endég elóre kitlzet egy X
összeget és ennek Íejében zráróráig annyít eszik
amennyit csak bír, vagr nem szégye1l. A hely balkáni lrangulatát a népzene és a hatalmas Szabad
tííZhely, aZ éteiek il]atának kavalkádja adta meg. A
nyilott tűZhely közepén e&Y szép nagy bániüy tbr
golódott a pariíZs l'ölött, köIiilötte kisebb nagyobb
tepsikben ismelt és ismeretlen jobbnáljobbnak
ki|éző étkek sorakoztak. Be kell hogy lalljam,
számomra az étkezés nem is igazi ha nincs leves.
Sa.jnos a diánok a levest es/ elhanyagolható valaminek tartják, éS emiatt nem is fogyasztják. Nagyon megöriillem' amikor az étkek sorában fölfedeztem a mi gulyáslevesünkhöz hason]ó, csak bir'
kahúsból késziilt ételt' Nem is nagyon foglalkoztam a többi tepsivel, fi$/elmemet éS a gyon, omat
leljesen lekötötte ez' az egy Íazék.amiben a számomra legkedresebb éte], a le\'es volt talá]ható'
Sajnos az idő rrrhamléptekkel ha]adt' nem volt reánk tekintgtte]' nilyen jól érezztik magunkat ezen

családot nagy szeretet és tisztelet ijvezi, tapasztaltuk ezt úton útfélen' A Pulamenti látogatásunk
\égéna csapat kameÍamanjáva], ordögh TibiveL'
ballagtam kife1é és közben a látnivalókat kercstük
és videóztuk. A meglepetéstől egész 1ebJokkoltunk' amikor is a iépcsősoron egy biztonsági ember tiszta nagyarsággal köZöhe velünk' hogy itl ti

los lirleózni' Eisó gondolatom nagyon jólesó,

büszkc érzéslolt, azt hittem. világnyelv lett a magyar. C}'olsm ki kellett ábrándu]nom' mert miköZ_
ben társalogni kezdlünk. kiderült, hos' kitolepült
nagyar család g1ermeke, és a ÍnagyaÍ n}€lvet hallvl. jó| esett neki i. e/en lneg\7dlalnl' Pár ./L, ercjéig még g'Yakoroltattuk vele a nyelvünket' majd
búcsútveltünk a po]itikustól, aZ oISZág háZító], és
Íljdonsül ismeÍőSünklől, me.t még !futak Koppenhága nem iátoti Észei' éS ke7dtünk mfu es/rejob
ban éhesek ienni. A parlamentből az utciára lépve
tapasztaltuk' hos_ leszállt aZ este. A SZé1 eZÍ fige'men k]VÜl hJg)l.r. ncln torodöll J gyon),]rü
díszkivilágítísollal, a vlirosban sétáló csapatunkkal, tette a dolgát. fújt és lújt. A sétálóutcán a kiraklrok:t nezegeNe ha'nnlil8JlluL a/ árakal a/ illhoni,rkkal és az volt a közös vélemény'hogy nem

e.

pen/lárcánknJk

tll,ik.

'1;no.'

Következó proglamnak a SZínháZlátogatás volt be
iktana' de ehhez tnég át kellett ajltöZni i]]ó öltözékbe és meg kellett vacsorázni' Természetese!
mindenki készült kisestélyi, nagyestélyi ruhákkal.
a térf'iak öltöny. nyakkendő' A ruhák a buszban
vának ránk. mostmár csak az vo]t a kérdés a sétá
ból megérkezve, hogy hol öltöZünk át. Gyorsan
meg r'o}t a válasz, koeduka1t öltöZés fönt a buszon'
mivel elég nagy gterekek vagyunk Ínár. Hát mit ne
mondjak' volt elég nagy össze-visszaság. Tibivel
már az utcán fejeztük be aZ átá]akulást hogy alkalmasak legyünk a balettelőadáS megtekintésére'

a helyen. Indulni kellett, ha tetszett, ha nem. hi'
szen várt riánk a Királyl operaház és a balett

A színházépületbe lépre igencsak
meglepődttink a hataimas tömeg láttán' A

előadás'

köZ(jnség túlnyomó többségét fiatalok a1kották,
korcSztály
képviselói is' El kel1 moncanom, a dánok eléggé

de megtalálhatók voitak a tóbbi
lezserül ö]ttjzködnek'

ezt megfi$'e]hettük, bár'

mene jártunk' A pulóver, a zakó' farnernadrágok
változata a legnépszerűbb viselet' Namármost kis-

sé kénye]metlenül éreztiik magunkal a únk
o\ar ir'lr.

jd

Kisebb'nagyobb súrlódásokkal' de mindenkinek

.7ege/oJó leKlnteLeklol.

sikerült eZ a műve]et. és már mentünk is vacsonilikat ellog1asztani egy Hercegovina nevű étterenrbe'
Nag}'on jó öt]et volt ennek az éttelrmnok a kiválaszlása, mint utó1ag kiderült' Mindenki te]e has-

lryakkendőben kiríttunk atömegből, de ez nem sokat Zavart bennünket, az előadás élvezetében. Sajnos ezen aZ estén a királyi csa1ád nem képviseltet-
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maztuk nagy tapssa] a táncművészeket, hiszen
nindent megteftek a közijnség és köZtük a mag/aI
csapat estélyének a Szebbé tételéé. AZ elóadás ll
óIa körül fejeződött be. AZt hjttük koppenhágai
pr'ogramunk ezzel véget is ért' Már hazafelé a

szállodínkba \ezető útra gondoltunk, hiszen
elóttünk á]lt nrég 2'5 órás buszozás. Alders a
kísérónk és idegenvezetónk mindent szeretett vo]na megmutatni a fővárosbói és annal lámiva1ójbói' Indulás után e]mondta, addig nem mehetünk
a szállodába, mí.e meg nem néztiik a viiros legna-

g}'obb nevezetesSégét' a kis habieányt. Az
odarezerci uton meg beikaloll es l'ülön proglaj
mot' mondván ah már itt va$unk, a királ)Tiő rezi'
denciáját föltétlen megmutatja' Mondanom se

kel], a szél aZ \€lünk vo]t az éjszaka közepén is'
ügyelt ana' nehosl véletlenül melegünk legyen. A
paloták előtt állva megtudtuk a négytagúkirilyi
családnak 4 pa]otát építteügk Dánia és a főváos
jómódú polgárai. A szép nagv épüietek körben
eg/ kis teret alkotva álltak egymással szemben,
díszórséggel a kapÚukban. ZsuZSa' csapatunk \eZére, két segédet toborozva naga mellé' elindu]nrozdulatlan
tak, rnondvín megnézik
díSző$éget' A többiek tovább hal]gattuk Alders
előadását. aki e]mondta' sajnos úgl 1á',ja' nincs itt
hon a krii\nő, mivel a zászló nincs tölhúzva' Egy
lcizeli tnron1 ciraja eppen iel l2 t ütött' Az e.emcnyek innét grorsan pörögtek' Az óraütésre Sikollozásla 1ettünk figyelrnesek. A hangok irányába f'orduiva azt láttuk, hogy a rni fölfedező csapatunk kiabálva rnenekül a pa]ota és a díszőnég elő]. Vo]t
nag1 derültség. mikor egymás szavába vágva elmesólték, mi történt' és ki voit a legbátrabb' Mint
kidedlt a pa]ota elé érve' a mozdulatlan őrt szemlélve. azon tanakodtak, miért nem mozdul' AÍra is
gondoltak, ta]ín e]szun}ókált egy kicsit' A téren a
viJágítás elég hangulatkeltő lolt' Ezért hogy
meggyóződjenek' a katona miért is nenr mozdul.
összefogórlzkodva niegköZelítették, úgy 2-3 né'
tene. Na ekkor tijrtént a ba.j. A toronyóra jeladás
ára az őrség megrnozdult, mi d a nég} palota
elíítt' fegyverüket tölkapr'a vigyázzba vágva magu
kat' díszmenetben elindulhk a palota elótt. il Mi
bátor fölfedezój0k. anól is megleledkezle, hogl
fiúk-e vagy 1ányok, egymást túlkiabálva sikoltozla
meneklltek f'91énk' szerinlem a katonák iSjót mu
lattak a menekülő sereg iáttán. niközben ők a szo
kásos tél óránkénti őrjáratukat végezték.Móg az
iménti iátványos visszavonuláson deÍij]tünk, maikor is eg'v autó gördült a térre, éS beállt az egyik
pdlola beláralaha/' A koclibdl l'i'zállva eg hcilg
odament l klpuhoz. c.öngelefl. rdjd rissurü]L' A
palota bejárata kjnyílt, aZ autó a hö]g$'el együtt
begördült' l]ujd a kapu újra becsukódott. Alders
meghatódva köZölte velünk, a kir1l.vnő hazaórkezett! Megmondom őSzintén, eZ eiéggé hihetetlcnnek lünI :./amomri]. a/on tunór1tcm' tajon ez 's re-

a

ronához is, nem kell nekik az Unió egységes
t'izetőeszköZe, aZ Euro' A királynót és a királyi

nekünk

te magát, így csak aZ üres kir'ályi paholyt szenlélhettiik meg. A lát\,ínyos díszletek köZött Zajló esgmélu€ket esr pisszenés nélkűl szemlé]tük, a köfü
löttünk ülő publikummal együtt' Elég sűrűn jutal

rnintha nem

helyre jöttünk voina. Estélyi Íuhákban, ijltöny

-

sze a derrrokíciának? Kis hazánkban nen is oiyan
nagy emberek csak is lédetten, bizlonságiak hadáköZött' Arra
tól körü]véve utaznak aZ
',alattva]ók"
gondoltam' a kir.ílynőnek a hazájában és polgárai
köZött valószínűleg nincs félnivalója, és így temészetes' hogy ú5 él és köZ]ekedik, mint aZ alattvaJók. Ejlél is elmúlt már, mikor megcsodá]hattuk a

tengerparton lévő nagy kavicson pihenő sellót' a
Kis Hableányt' EZt a bronzbó] késziilt uszonyos
aktot Dánia legnagyobb SÖrgyímsa csináltatta és
ajándékozta nreg vele a Yárost. A művész ihletet

7üÜ2. innuát

keresve a saját feleségébenlátta meg a megvalósí
tandó művet' és végülis róla mintázta meg aje1en-

leg is ]átható alkotást' Andgrs kissé ironikusan

meg is jegrezte. nem Valami szép fe]esége volt a
művésznek. keresgélhetett volna még egy kicsit
bvább, hátha egy szebb múzsa csókoita volna
homlokon. Hajnali egy óra is elrnúlt, amikor is fá_

ndtan, élményeKe1 telezsúfolva búcsútvettünk
Koppenhágátó]' A szálláshelyünk ielé haladva, a

jó meieg buszon, Tihi barátommal beszélgewe ér

tékeltük k aZ eddigi tapasztalatainkat és élményeinket. Mege8yezett a véleményünL abban, hogy
könnyen megszoknánk ilt aZ életet, ebben a
gyönyijrű' balátságos kis orszígban. csak a szél ne
fújna' A másnapi ÍöJkelés elég nehezen ment' A
reggeli elfogyasztása kőzben azon tűnődttink' ni
lyen g/orsan elteh aZ ott ta óZkodáS' és jön el az
utolsó nap' Eklor a program a helyi napilap

'zerkelztő.eyibe \e/elell' A ló./rr\e.llo megiJ_

nertette velünk éIetüket' bemutatta aZ újságkészíté5 rcjte]meit, éS elmondta, mi a doiga a médiának
r dán demokraciaban' A-/ uj\á!kcs/lle5 megi.me-

a

Éseután

lítogaÍást tettünk
kisváros
ipaművészeti főiskoláján. Itt megtudtuk, mi]yen
szerepet játszik az iskola' a tanulók életében,nilyen képzesi iorrnj}iaL fundl

(l.rjallt;'ra a nölen

dékeknek' Dríniai utolsó ebédünt eifogyasztása
ufán mindenki szabad séúttehetett a v&]s Zegzu_
gos utcáin, és elkölthetre rnég meglévő korcnáit'
ajíndékvásárlás céljából' Kissé fíjó szíwel' de a
dc1ltin lbl1anin neg kellctt Lezdeni r,/ ö.\/epJ
kola\'. a m;snap. ha/aulala\hor. E5le uSJnis er
rc már nem nagyon lett volna idő' mivel a prognm
ulo]só epizódjfua keriilt sor. Vendóglátóinkkal é5 a
kü]önfóle témák előadóival közÓs búcsúvacsorával
egybekötött Záró értéke]éSttartottunk. Megegye
zett mjndkét rész vendéglátók és vendégek réie
ménye abban, hogy nagyoü haszlosak és a tapasz-

Íalatok megszelzéSe céljábó1 igen fontosak aZ
i1yen kölcsönös
utak egymás orszígába' Megegye_
Zés szülelett abban is, hos/ ha iehet' és ha a felté_
telek adottak ]esznek, minél több embernek meg
kell adni ezt a lehetőSéget' A vacsora elfogyasztá
sa közben került lebonyolításra az egymás kölcsönöcs megájándékozása' Zsuzsa' csapatunk
mindenese' nag1'on szép és bőkezű ajándékcsomagokat állított össze' mindeli egyes vendéglátónak
ó! velünk fog]alkozó elóadónak egaránt. Az ajánr]ék''|\ .urahoi li]Ill'/on Ineo egi .z9ióprc'. une_
g1akor
lyen az almapréselésétés a Jé készítésének
latát muÍaftuk meg, és adtuk át hasznosításm'
Zákányszékról Erika bemutalta éS megtanította aZ
érdeklődőket a lateklőben készíetttaúonya kéSzíléséneknódozataira. E két műleletre azért volt
SZü1$ég.
a jelenlegi vendéglátónk náiunk
vendégeskedve megkérték Zsuzsát, ho$ ók is tudjanak jó almalevct, tnrhonyát készíteni és fogyasztani' teremtse meg ehhez a föltételeket' A szívé
\as hanguiatú vacsorát és búcsúzkodást éjfélköíjl fejeztük be, és indultunk a száilodába' úo1 a
fáraszló utolsó nap után nagon.jó volt ágyba bújni. Nehezen jöft álom a szemenrre' Gondolatok
kavrrogtak a fejemben' az eltelt idószakró]. ma_
ganban már értéke]tem az Lit tapasztalatait. A sok

me

szépre és jóra gondoltan, amj tőrtént \'elünk,
ugyanakkor jó volt ana is gondolni, hog röl'ide
sen újra itthon lehetek és visszaáll az é]etem a régi megszokott keÉkvágásba' EÜött a hazaindulás
reggele. A koúnkelésutrírr gyors reggeli' majd szí
vélyes búcsúAnderstői, aki fogadott js és mint jó
házigazda egrenként kéztbgássaJ búcsúZtatott
bennünket'

A

buSZon ü]ve mindenki csendben e]-

mélyiilten, de nag1 figyelemrnel szenlélte a miír

2882. funuúr

megszokon újat, hátha lnég Valami újat tud fölfe-

dezni és elraktírozni az em]ékezetében. A
kompkikötó'be érve' g1,orsan átestünk aZ i]yenkor
szokisos fbrmaságokon, éS máris bent vo]tulk a
ránk js váró óriás gyomrában' A hajó eiindulása
után meg.oxrig tónr rolrun]' r ledelzeren' Ugr
vettem ésZIe, mindenk még egy utolsó búcsút
akalt inteni a messzesógbe tűnő partvonalnat.
Zsebeinket ítkutat\a még rnindig találtunk egy kis
apópénzt' ezt nagyon g)o$an igyekezett mindenk elkölteni, melt hogy nem volt bele ezve több
vásárlási lehetóség' Németországba érve és a tengerpart mentén haladva líttuk, a németek sem
alomak lernaradni a dínoklól szélkeÉkfmnton'
egész szóp kis hadsereg dolgozik már nekjk is.
Hazafe]é utunk Ber]inen kercsztü] vezetett' i\tó_
dunkban állt megtapasztalni' hol á1l az é1et a
főviírosban a fal lebontása után. úgJ l0 éWel. A

volt kelet és nyugat kóZött rnég azért mindig
eruheto e. lalhal,' ü \LilÜnb.e8. ped|g lz ege.r
víros egy nas/ építkezés'daruk tucatjaival kidí_
.z tle' Al idű rcjvid.ege miJ(l c.ul i Delra_u. eE]
kis részéttudiuk bgiitni. Ana azén eiég volt a rc1_

Yid idó, hogy a főbb történeln}i nevezetességekiel
megismerkedjünk' A fuichstag és a Brandenburgi
Kapu megtekintése után rövid sétát tettünk a már
lebontott lal n1,omvonalán' A császárság gazdagon
aranyozott emlékművétmár a busz ab]aMin ít
szem]éltük. A vo]t keleti o]dalon haladva otthoni
érzéSeinkvoltak a sok szocl€á] stí]usban épü]t pa_
nelháZ köZött' A márka miL]iárdok beinvesztálásá
nak szárntalan jelét tapasztaituk' de ellik é\Tő1 a
másika nem lehet eltüntetni és megszépíteni 40
é\€t' amit velünk eg/ütt ők is eltékozoltak' A cseh
határra már aZ est leszá]ltíval es/ütt éíkeztünk' A
határátkelések sorín feltűnő volt az a nag1"uonalú_
ság' anlit tapasztaltunk. Határőrt' vántiSztviselót
csak aZ ablakon keresztül láttunk, aZ útleveleket
összeszedve a két sofőr intéZkedett' Atke]és után a
cseh oldaion még egy kiilönleges látványosság cs!
gízta föl az utazó képzelet vi1ágát' NIég az út elején kifelé utazva a sofőrök hívták fö] a rrrég ébren
lévók figyelmét a látYányossá8ra. NIost rnindenki
éhren rlna. me-1 sokar rem hittek e ' hog1 mit
1áthatnak. Egy körülbelül Röszke hosszúságú faiu
főutcáján halad át a főútvonal, a kötelező haladáSi
sebesség' l0 knvh' Mint tudják. ná1unk igen na$'
problémát okoz' az úrt. lürelni zónák ka]akítása'

EZ nem okozott nagy fejtörést aZ

ottani
képvise]ólnek, mive] hogy az ggész főutcát te]jes
hosszában mindkét oldalon kijelölték ene a célra'
Az utazó máSt nem iS lát. mint rninden násodik
háZon kialakított lratalmas kirakatokat' amelyekben a legősibb szakmát űző iányok kínílják elad
nivaló portékíjukat' A csomagolássaI sok kirakatban nen is nagyon foglalkoznak, biztosítva ezzel a
vásárlónak a minél jobb váiasztás lehetőségét. Az
idő rövidsége niatt aZ álaL'Íól nem l'o]t módunk

tájékozódni' de a falun átharladva' jobbra_balra
kapkodva a fejeinket negyten egynéhány ilyen
szolgáltató intéZményt Számoltunk meg' Hosszú

ki]ométereken kercsztü] adott témát a beSZé]getés_
hez vagy éppen a vitatkozáshoz a Íaiuban ]átottak

kje]emzése' Szép lassan azért ellbs/t.Lk aZ én'ek
prc és konha, és a busz utasai álorua hajtva fejü_
ket szendetegtek' miközben a kiiométerek egyre
fbgytak. AZ á]om és szendergés olyan .jó1 sikerü]
számomra' hogl én másnap dé]előtt ébredtem
Győr és SzékesÍ'ehérvár köZött, \alaho] a pusztaságban. Az ablakon kitekintve azo!na] Szenbesü]_
tem a mag}ar valósággai. Véletlenül Sem lehetett
volna összetéveszteni a tájat a Dániában látottak'
kal' itt sajnos nem volt mindenütt rend. A biológiai szükégünket is halasztani ke]lett' nivel hoszszabb keresés ulán tudtunk csak olyan negf91e]ót
ta]á]ni, amiktjze]íti az európai színi,onalat' R.ízósnak és hosszúnal< ígérkezik ez az Euópába rezető
út, ha alapvető, ott'miir tgrmészetesnek tűnó do]gokat nem tudunk kÓnigálni és megoldani. Hála
lstennek íiíradtan''deúj élményekltel gazdagon
lelpakolva értünk haza, a vasfunapi ebédet mór
mindenki itthon. csa]ádja köÉben kö]thette el.
A7 utazáSon réSZt vett csapat éS a magam levében
szeretnék köSzönetet mondani azoknak, akik meg
adták a lebetőséget, éS megterenrtefiék a föltéte]e
ket, hogy megtapasztal.1uk egy jóléti iársadalom
ban működő demokácia minden íldásít'Először
is. mindenki előtt. sááné Zsuzsának. aki a kapcsolat koordinátora, szenezóje, élctben tartója és

mindenese, Aldersnek és Susannériak. akik a dán
oldalról végzik ugyanezt a munkát' a Dán Demok

rácia AJapítványnak és a Csongrád Megyei
Közgyűlésnek'

Horváth Béla

- a PlébániábóI

ÍIírekés gondolatok
KERESZTELES:

somog/i Ilona 62 éves, Toppantó József özvegye
f 200l' decernbeÍ 26.
Papp Gizella 46 éves' Módra György ielesége
* 200l ' decembel29'_én

Herédi Atti|a
Herédi Attila és Poczos Hajnalka kisfia
200l. október 23.

HAzszENTEtÉsRE KÉszüL A FALU NÉPE

Gonda Nóra

Kanicsonykor a gyermek Jézus első látogatói

Gonda Gábor és Fliícz Andrea kislánya
2001' október 3.

:

aZ

HAT,OTTAINK:

egyszerű pásztorok voltak'
Vízkereszt íinnepón a tudós világ embere is felfigyelt ajelre, és a kiráJyi udvarokban doigozó tudo-

ordögh Ilona 78 éves, Fekete Anrirás özregye
* 2001. december T.

A NAPKELETI BOLCSEK. A HAROMKIRA-

Ördögh Etelka 90 éves, Czinkus Pbter özvcgye

f

2001. december 7.

rrányos csoportokból iS úka kelt néhány enber
nyomon követni a csillagot'

LYoK

találkozása JéZussa] Keleten nagyobb ese-

nénynek számít, mjnt a pásztorok je]enléte a jás/ol körÜl E/ért d Keleti E5huzjrnuáró'-"n Lin-

nepli meg Jézus születését'

Ilia Károly 73 éles' Turi Rozália férje

AZ UNNEPEN SZENTEUI vIZ' a

+ 2001. december 21.

lyok vize'' az életetjelentő víz volt a régi emberek
Szátrára. mefi azt a köZénk jött Jézus szentelte
meg. aL a/ drdk elelel hou ta a r ila! sr:jmrrr e' a
rryomorúságból áliította talpm a bűnben elesett

Papp llona 87 éves, Börcsök
9 200l. decembeÍ 2l.

}íiroiy íelesége

embert.

Varga Matild 82 éves' Kiráiy Imre öneg.ve

* 200]. decemheÍ 25'

Szeged környéLén miír a

olr r,'ll. hos

Tsztelt Szülók NagynatuiN NagypapÍl9 Gyerekek!
Szeretnénk mindannyiuk segítségétkér
ni egy kedves álom rnegvalósításához.
A Szőreg és Vidéke TakaÉkszövetkezet,
mint aZ onök pénzintéZeteúgy döntött,
hogy a DóZSa utca íelajl lévő zán udvart
felajánlja a község Észére'

XV

Században szokás
rirét jregben rirháZukat
hintették
dorozsmaiak

a harotn ktral1ok

ték haza. oreg

leIhivós

község aprajárnagyját'
Kérem segítsenek ennek a nemes célnak a megva]ósításában' Szüksógünk
iesz fára' kétkezi munMra és sok pénzre. Hisszük' ha összef'ogunk, sikerül
megvalóSítanunk gyermekeink számára
a község központjában egy biztonságos,

.eggel i.r11t le' C.aL

ll'

Józ.el e5hazellenes

in_

tézkedéseifékezték meg' De a ferences szerzetesek pasztorációS területein ma.is él' Szeged környékénma is családi esemény' Evente legalább ekkor fd]keresi a pap otthonukban hí\reit. AZ ajtóka
fölírja az évszámmal együtt a G+M+B betűket'
hogy a három napkeleti bö]cs irányítja a család úr
jait ebben aZ esztendőben iS, hogy ók is ráta]áljanak Jézus Krisztusra'

Kartal József
plébános

Tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs szabadon
rende]kezhet, azaz átruházhatja, megterhelheti' használhatja,
birtoko|hatja, a haszonszedés jogát átengedheti. A szabad

rendelkezésnek azonban vannak korlátai, így a birtoklás,
használatjogát csak a tulajdoni hányadhoz igazodó mértékben

löljék Íneg'''JátSZótéi'
néwel' így teljesen el

lehet átengedni. Eszelint ha a tulajdonostáIs aZ őt
megilletőnél nagyobb mértékű haszlálatla jogosult, a
tényleges biÍok-méfiéketcsak a tulajdonostá$ak előZetes

tudjuk ktilöníteni azokat

összegeket' amit
a célra

terméSZetű, haragra haj1ó családtagok italába
csöppentettek beióie, hogy megszelidítse őket a
szerctő sZí!úJéZuS.
AZ ünnepet kö\,ető HÁZSZENTELÉS valamikor
orszásszertc isneretes volt' bizonyos ünnepélyes

€setén

banksZámla tu]ajdonosaI Röszke Toma_
tereméÍt Alapítvány, ame]y a gyermekek
Számára jött létre. Az adományokat.
melyeket ene a célra adnak' kérjük. je'

onök erre

hogy Jézus békéjetartsa ösSZe őket. Diihös

A trrlqidonosüírsak rendelkezési joga köziis fulajdon

A

eSztétikus játSZó' pihenő helyet'

aZ

'.Hiíromkirá'

meg vele, bogy a baj elkerü1je otthonukat. szegediek betegeknek adtak inni belőle, kenprsütéskor
néhány cseppet öntöttek a tésztába' hogy életadó
eiedelük legyen a kenyér' Tápén a hazahozott
szentelt vízből a kútba iS öntijttek, hogy a jósze
i. egé'rlcpes m.rrrd]on A ralaI lalu öregjei min
den este fö] szokták hinteni a szoba Sa*ait' még
az ágyakat is, hogy nyugalom lakjék otthonukban
Gyemekeik honlokát jelö]ték meg ve]e, hogy JéZus vezesse őket' A Mezőségben az esküvőre induló fiatal páÍt hintették meg a vízkereszti vízzel'

adnak'

jóváhagyásával engedheti át'

A

A bankzámla száma: 57400028-

Es/etlen feltételünk' hogy ezt a terilletet csait a gyerckek birtokolhatják.

.

10100572

Az ödet Kaltal József Plébrános Urtól

Várjuk a szemé\i jövedelemadójuk

származik, melyre azonnal nyitott volt
Frankó Attila, Tonna Tibor' a takarékszövetkezet ügyvezető igazgatói,
Magyari László Polgármester Ur, vala-

-át és eseti adományokat.

mint a képviselő testület. EiképzeléSünk
hasonló' mint anrit a képen látnak' Sze-

Számlát itt vezgtjük, és ígérem' tájékoztatni fogom onöket a beérkezett
adomályokról '
Minden segítséget köszönünk a gíermekek nevében'

retnénk az iskolásoknak egy szabadtéd
tantennet kialakítani kicsi padokJol.
Szerencsés a telek l'ekvése. mert áte]lenben van a Művelődési Hriz parkja.
ahol a tervek szerint kerítést fo8nak
bontani és egy pihenő park virja majd a

ó

tulajdonostársakat e]óvásár1ási (előbérleti' elóhaszonbéÍleti)jog illeti meg. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy
a tulajdoni hányadrészek ne aprózódjanak tovább.
Ajándékozási, tartási, é1e1jáÍadéki, orök|ési szerződés esetén
azonban a tulajdonostifuSakat. nem illeti meg elővásárlási jog,
továbbá akiol sem' ha a tulájdonotarsak kötik egymással az
adásvételi szerződést. A tulajdonostáIsak köZösen, egymás
köZött egyenlő arányban gyakorolhadák az elővásárlási jogot
az eladásra kerülő tulajdoni ilJetőségre. Ha a tulajdonostársak
egyedül lépnek fel az elővásárlási joggal, köZöttük az e]adó
tu1a.idonostiárs választ'

1cl'

Ha megilleti a tulajdonostáIsat az elővásárlási jog' az
adásvételi szerzódésre vonatkozó ajánlatot teljes

Befizetéseikel meglehetik poslai úton,
csekken' vagl személyesen a Takarék-

kell vele, és megfeleló hatáIidőt kell
kitűZú az aján]at eltbgadásárÍt. A vételi ajánlaL közlése akkor
mellózhető, ha a jogosult isneretlen hglyen tartóZkodik, vas/
más köIülmények miatt a köZlés rendKvüli nehéZséggel vagy
számottevő késedelemmel jáfiat. Ha a tulajdonostárs él aZ
elóvásrílási jogával, azaz elfogadó nyilatkozatot teSZ, aZ
terjedelemben közö.lni

szaivetkezetben.

A

Kass Klára
Szőreg és Vidéke Takarél$Zövetkezet

adásvételi szerződést vele kell nregkötni.

Dr.
]

Ana Gabriella
ügyvód

bbdarílglűs

helyen zrárt csapatunk. MaladéI(alanul azonban
nem vas/ok elégedett, éüésem szerint mintes/ 6'8
Decemberi számunlban. minl beszámoltam. vé8el ponttal többet is szerezhettünk vo]Íla, s akkor már
ért minden bajnolságban, korosztiályban a bajnok_ us/e sokkal elegánsabban mutatna a dolog. Fiatalság. Mostani számunkban bemutatniám a tabellákat,
jaink a 15 meccsen 32 gólt sz€reztek' s a következő-

néhríny értékelő mondat kíséretében.

Íme a me$'e I. osztály felnőtt csaparának őszi végeredménye:
(Id.sd. Lent a tabellót)
Csapatunk szereplésével a hetedik hellyel elégedett
lehet mindenki, hiszen a bajnokság fol1amán ennél
a pozícionál rnindig hátrebb állomásozott csapatunk' Plráne ha figelembe rtsszük' hory a hetedik
fordulóban gólfelelősünk' BoZó PéteI megsérült,
majd egy hét múlva Talócs csaba is kidólt a soóól'
Ennek ellenére csaparun} ludon előrébb lépni.5 eZ
biztatást ad a tavaszi szereplésre nézve.
A tizenöt íoldulóban 23 játékost szerepeltetett a
csapat edzője, s a fiuk 28 gólt szereztek'

Gólszerzőink:
6 gólos Szekeres Zoltrán, 4 gólos Bozó Péter, 3 gó_
los Buchholcz Gábor, Süli Petet 2 gó]os: Ibvács
Robert, Pipicz Attila' Széchenyi Gábor, 1 gólos;
Kemenes zoltán, I(ovács Gábor' Szalai Szabolcs.
Takícs csaba, Tanács Attila, Thnács Roland

I!úsági csapatunk ószi végeredménye:
(Iósd lent a tabell.tit)

hazai csemetével, újházi \tktonal kiegészülve, s re-

mekiil he]ytálltak a csemeték is' Csak az eósebb
testvér' az

képpen osztoztak meg.
13 gólos: Terhes Norbert, 5 gólos Borbás Sándor,

L
2
4

j5

l

xldcíWa
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Magyar Csaba, 3 gólos: Laczi zoltán,2 gólos:
Laczi NoIbeIt, 1 gólos: Djulai Iswán, I(oncsek Ta-

q-l4:J0'ig' linuáf 6.dn rendezzük a ó. TORP-

más, Papdi László, Sövényházi Gábor.

KUPAT a 8ó-87-es koroszL4l}mak hat csapat Észvé_
telével. Február 15-1ó-17-re tervezem a harmadik
Zebla Malket lfupát, ide is váquk az érdeklődőket

Tartalékcsapatunk ószi végeredménye:
(Msd lent a tabellítt)
A ,,Tató'' rcttenetesen gyengén kezdte a bajnol:ságot' többen máI a csapat létjogosultságát is kétségbe vonták, azonban a csapat a bajnokság közepétől
megemberclt€ magát, s 20 Gólt szeÍezv€ 18 pontta],
a hlencedik helyen ziárta az őszt' ami fennállása óta
az egdk legjobb eredmény. Góljainkat szerezték, 3
gólos: HoÍváth Géza, Kovács Ferenc,2 gólos:
Babarczi Béla, Csiszár József, Haralyka Zsolt, Kovács István, szalma Gábor, 1 gólos: Kisistók Tibor
Kolács Gábor, Papdi László, Szűcs Szilveszter'

KézÍIabda

Decemberi számunk megjelenése utián még egy
mérkóZést játszotÍ csapatunk. A tavaly még NB
es Hódmezővásárhely lrndégei voltunl'. csapafu
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TABELu öszl vÉGEREDÍrrÉNY

l. DomászÁki

(lasd. lent a tabellót)
Az ősz fo|yamán enől a csapafunkólnem írtam egJ/
sort sem, most iByel$zem ezt bepótolni. E csapatot

zÁno

Il-

itl iS s/óZni fudott ]8:27 arányban lme itt is az őszi
bajnolság végeredménye'

Előkészítő csapatunk ószi szereplése:

i4
36
50- 18
32
35,32 3
45 26
19
28-n
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s egy sta-

csamok rendezvényei közül ajrínlok olvasóinknak.
November 17-e óta folyik ery bajnokság, tizenkét
csapat Észvételével.A hazai színeket az ifi, Laczi
és Fiai néven képviseli, minden szombaton

csak ús/ fudfuk elindítani, mivel kötelező, hogy háIfjúsági csapunk szeleplésében komoly előrelépés la jó kapcsolaturrkrrak, a Tisza Volántól tudtunk igatörtént' Íőleg aZ elmúlt éúSzelepléshez kepest, hol Zolni es/ kompletl csapatot. Dr Tóth János vezet1e
u ősz| sznzonbarl az 15., a bajnolság végéna ló. 88'as grírda második vonala került Röszkére, egl

IúEYE t o. - BAr{oKsÁG ÁuÁsn

A csapat tudta őket me8elóZni,

bilan a második viírják a tavaszt.
Hogy a telet se töltsük foci nélkiil, most a Torna_
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Reitvénykedvelók rovolo
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Elózó reifvényünk helyes megÍeiÉse:

,,Nem oz oz ostobo,
oki nem tud, honem
oz, oki nem okor tudni."
A helyes megfeitók
közÜl Topponróné
ordöEh Kotolinr,
Röszke, Deók Ferenc
u. 12. sorsoltuk ki.
Nyereményét o
Ielehózbon veheti ót.

JÓvŐ

o

)

Létezésünk nem időhöz

Élemnk egy folyamat. Minden gondokötött.

)

latunknak, cselekedetünknek múltunkból fa-

)

kadó jelenünk a megha-

tározója, ami jövőnkre

)

is kihat.

Ésezt _ akarva-akaratlanul, tudatosan vagy
nem _ vállalnunk kell.

Rejwényünk fő soraiban
e gondolat végkövetkez-

tetésétolvashatj ák.
Készítette : Ttrrucz

József
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Közérdekíi teleÍonszúrnok
Rendőrség: l07

Rösz'kei Rendőrörs :

Polgá$rség:

06-20 I 9 - 422 - 686
Dr. Vereczkey Gyula hráziorvos:
273-323
Dr. Szita Vilma fogqwos:213-344
Yédőnői szolgálat: 573 -822
Családsegítő és g1ermekj óléti szolgálat:
573-820,513-821
Központi orvosi ijgleleÍi 474-3'14
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)
57 3 -810 ;

Túzoltók 105
Mentők l04

2'1 3

-23 4

06 -20l 9 - 117

-33z:

2J3-389
onkéntqs ffizoltók:
Varga László panncsnok :
06-20t9-238-797
hpdi László : 06-7 0 !2-145-9 43
Határforgalmi kirendeltség: 273-410

ÁÍatorvosi ügyelet:
Dr. PeIényi János: 06-3019-982-684

Intémények

Teleház: 573_870
Falugazdász: 573-870
Plébánia hivatal: 273-260
Szo1gáltatások:
I(íbelTV hibabejelentés :
Márki Jénő:'06-20/9-858- 1 11
Ördög Tibor : 06-20l 3 -327 - 196
Démász mórahal mi üg1'lé1szolgálat :
06-80/822-999 (inryenes), 06-40/828-282
Tét ségi Y ízmű : 51 3 -9'l 0
thétköznap 7-9 óráig)
Vízmű ügyelet: 06-20/485_5899
Szenn1víz hjbabejelentés :

Hatá$rizeti Kirendelség: 425-982

Polgrármesteri hiva1al : 573-031

Gyönryi Arpád:

(Szeged, Moszkvai kÍt. 12-14.)

Napköziotthonos ovoda : 573-790
Altalános Iskola: 573-750
Sportcsamok: 273-250
Művelődési hráz : 573 -780' 573 -1 8I

S

orvosi rendelők
Dr. Tari Zo]tán háziorvos:
27

3 -

s10, 06 -7 0 I 313 -9914

Dr. Sövényhrázi Ilona gtermekorvos:

Könyvtifu: 573"780' 573-781

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

06-2019-173 -t15

zenny íz géphaz :

5'7

3 -91 1

-632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820-141
Szilárd hulladék elszál}ításával kapcsolatos információ: 489-789/204 (Szégedi
Kömyezetgazdálkodási Kht.)

Tanács Rolanr1 : 06-20

l 9 -11 5

