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szke Község Képviselő-testületének Lapia
szokott rendjén tú]) az

internetes

számítógépek' a fax és a fénymásoló is
szolgálni fogják'
LION

Polgánnesterünk avatóbesZédében

kösZönetét fejezte

ki a

megValósÍtást

segttö cegeknek' r állalko',óknak
magánszemélyeknek. melyek
kÓvetkezők
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Ras:kel Te!ehá. nenteh s.ínii s..]lagi.jl

reskedelmi és Szolgáltató Kft.
RÖszkei K(ibeltéúKÍi.

Frankem'ofr Conlraire LrÍörÍJ1arikűi Bt

Röszke Közs'ég Onkornlányzat
Sebesi Lajos

A,,Röszkei Kolókl''

Sziktlu Szilárd

úgk|dl

foló:

'r

n1c:,

Httg1onuÍtly-

őrzííés Telehúz Közhlsznú Eglesület és
Röszke Község Onkormán5 zat közöt
álma váIt valósággá aZ ezredvég utolsó
májusának utolsó csl]törtökén a Röszkei
Teleház megn}'itásáva].
A kistelepüIések felzárkózását céIzó
telehau

tnoz3alotn n(p\,/el.ü.(ge ú'

tbntossága a hagyornányok órzését
felvállaló egyesi.iletünket Sem hag!'ta
hldegen' Ö5',icl'ogasrll rz.-' 'zerint jg'r.
,thog) a nd:}kön}\ben aI| Ialjl)bln
május 27-re kulcsrakész álIapotba kerü1t

köZségünk
nlegvalósu

A

lt

új intéznrénye' nrely

jövót hozta el nekünk.

a

vállalkozók és a rlezógazdasági

ternrelók szinvonaIas el1átását

(a

falugazdászi hivatal' a jogi tanácsadás és
a kclnyvelói ügyfé1fogadás már meg'

r
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voltak;

Forró Lqos
Tóth Silndor
Ördog C'saba
Molnár Álbertné

]\lü$úli l'ús:ló polgánnester Búloeh Lás.ló
ot'zrgqil?-t k,f(,'.tJ.. \,,gn. ta"i , ian"' ,

es

Ani

tet.s-ik neAunk

UJRA

Csonka Imre

HATÁRo RNAP

Dobó.'Ióz.;eJ

1999. június 27-én 9 órátó|
Szent László napján

Papp Gúbor
Turó Istvt|jn
Dr' Apatóczlq Kálmán
Young CotlsttIting kÓny|előirodu
Korda Zoltánné

Áliu Kúroly
Perlaki Istt,dn
Fulap Imre
,<izekeres Intre

Fehér Sziltleszter
Csdla Vilmos
és a Kali|ka egyesület nlinden
dklíy ldgia

Némi'elózetes a délelőíl

pr'ográniából''
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}
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}

közlekedésbiztonsági
vetélkedő
akadályverseny
népi tánc és standard
tánc bemutatók.

.

.

ebéd

Szeretettel várj uk az eseményre kíváncsi közönséget a sportpályán'
műv.

FAT,I]SI SI]TTOGO

l-ráz

1.

Mi okozza

Kedves Röszkeiek!

vérnyomás kialakulását bizonyítottan

t

elsőfokú rokonok körében előforduló

rnagas

értt; otttás. telrát az öröklődés

gyógyításában:
testsÍlly csökkentés
többet kellerre spor1olrr

_
_
-

i

táplálkozási szokásaink lnegváltoztatása

-

több

zöldség és gytirlölcs fbgyasztás' barna kenyér és rizs.
egyéb rizikó tényezők kiiktatása (dohányzás, túlzott

kávé_ és alkoholfogyasztás.) Az ősz folyamán az
életrnód változtatás gyakorlati kérdéseire még
visszatériink a klub keretében.

Szeretnénk megtanítatli a betegeket aZ otthol'li

vérn1,onrásnlérés helyes tech nikájára is.

Következő összejövetelünkre júniLrs utolsó csütöftökjén,
24-érl keriil sor este 7 órakor, ténárrk szirrtérl nagyon
fol]tos, a vét'zsírokszerepe a keringési
'rendszer
betegségeinek kialakulásában' és a FoGYoKURA!
Minden érdeklodőt SZeretette] várunk' Jó progralnot

130 / 85 Hgrnm.
140- 160 / 90- 100 ttgmm.

közepesen súlyos:
160-180 / 100-110 Hgmn.
súIyos magas vét'tlyomás: l 80-2 l 0 / l l0- l 20 Hgnnr,

szeI'etnénk adni a nyárra'

e felett nagyoll súlyos n]agas vérnyomásról
beszéliink' Erlnek a beosztásrrak a gyógykezelés

Dr. Sövényházi llona
az Egészségvédó Klub elnöke

szenpond ából van j elentősége'

A faluguzdtÍsz ttijékoztutója
1999.06'

01-tól RÖszKÉN az

ügyfé!.

Íogadás helye megváltozott.
Ú;

cimi TeleHlz,
6758 Röszke, Felszabadulás u.87'

Tel./fax: (62) 573

-

870

Ügyfélfogadás rendie:

Röszke

Te|eháZ
kedd, szerda
7-11

szentmihály
mÚv.

ház

Gyálarét
múv. ház

kedd-szerda
12,30

- 15,30

pentek

7.00-13.00

A

termőfoid rendeltetésszerlj hasznositására Való alkalmassá tétel támogatás
határideje lejár: 1999' július 3'l"én!

2. FALUSI SUTTOGÓ

Mire vonatkazik;
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a

mljVe|és

aló

kivett,

-

gyepterületekjaVitáSa'
pa1aq' - de s7arlo mÜVe esbe Vonása
ültetvény se ejtezés'
ha astÓ rekonstrukciÓ

birtokösszevonás fo]dcsere

Feltételek'

}
.
.

a

táplálkozási szokások, vagyis kevés kálium, kaIcium,
magnézium és diétás rost fogyasztáS', eZZeI szembel] sok
fekete kávé' Erlnek isrneretében adottak a lehetóségeink a
megelozésben és az enylre vérnyomás emelkedés

Milyen vérnyomás értékettartunk kórosnak?
enyhérr emeIkedett:

lamosító tényezciket isrnerj |ik'

de

elhízás
tíllzott konyhasó fogyasztás. az arra érzéke rryekrréI'
tjlő életrnód kevés fizikai aktivitás
túlzott rnértékű alkohol fogyasztás
|'\ozzájárttl rnég; túl sok StreSSZ aZ életlinkben. helytelen

háziorvosánál nrindenki

tlormálisvérnyonrás:

haj

_
-

lábszárfájdalom és sántítás ttil1eteiVeI
- a szem ereinek károsodása. látászavar''
A lnagas vértlyonrás heverry szövődnrényei azonnali
életveszélytjelenthetnek, mint pI. az agyvérzés,az idiilt
szövódlnények pedig jelentősen ront1ák az életnrinőséget.
Nagyon folrtosak ezért a szűró vizsgálatok' így a nlunkaalkalnrassági és jogosítványhoz kötelező vizsgálatok. Jó

_

konkrét okot nen1 tudjLrk rrregállapítani,

- az

- ag1 i erbetegsegel'. ag1verzés
- vesee légtelenség
- a végtagok veróereinek szÍik|iIete, eIzáródása,

a

VaBy

elősegítő rizikó tényezők:

Gyakran csak a szervi szövődtnények tiineteivel kertil a
beteg orvoshoz' r'rrelyek a következók:
_ szívszorítás'szívinfarktus

tnegnréretné a vérnyornását'

a

A magas

idószakos vagy állandó fej fájás
szédülés. gyakran fejfájással egyiitt
orrvérzés. de ez ritkábban fordLrl e]ő.

volna, ha évente egyszcr

pl. vese

horrnonális betegség van a háttérben. Túlnyomó részében

Az Eletrnód Klub legutóbbi össze.iövetelén a nlagas
vérnyorlás betegségről volt szó' Becslések szerint a
lakosság 10-20 aÁ-át érinti. a rnagas halálozási
statisztikánkban az egyik legfontosabb oki tényezó' Azén
is szeretnénk rá felhívni a figyelrnet. mert aZ érintettek
fele tud csupán a betegségéról' és a kezeltek fele is
rosszul gondozott. Ez azért van' Íneft a magas vérnyomás
a kezdeti idószakban ,,alattomos'', nem okoz olyan
taineteket. melyekkel általában orvoshoz szoktttnk
fordulni. Milyen panaszok hívhaqák fel rá a figyelnlet?

_

a magas vérnvomást?
esetek 5o%_ában szervi eredetű'

AZ

regisztrá t gazdá|kodó,

tulajdonlás, ' tu]ajdonosi hozzájárU ás'

igazo t koltségek számláVa]
Tánrogatás mértéke: a költsegek 40 %-a
lgénybevétel mÓdia: p

ályázatos

Benyú.jtás helye: Megyei Földhivatal!
Fo yósltáSa: A amkincstár
Nagy Ernő
falUgazdásZ

r999. .nINTIIS

Eliött a nyár

befejcződik az iskola sok szép em!ékkel és

értékkel.A Gorettisek fclnőtté Vál1ak és bele épijltck a falu történcilltébe' Az

elődök élctéból az ünncpek huncut vidámságát villantolták Í'öI a tarr)ai

csutrik ötletcs hunlorával' éS ésZÍevcttéka fárasztó paprika_hasítás iS öl-ömteli
munkáVá tevő dalos-táncos jókedv csodálatos éÍekét'A legszcbb az volt'

hogy Íiataljaink az idősekkel l(art karba téve tudtak lelkcsedni a múlt
szépségeiért'örömnrel vállalták a feltáráS és betanulás á]dozatait, gyöoyöru
klasszikus táncukkal pedig az európai mlívészeti értékekbő] merítettek és
nyújtottak át izelítőül ajövó nemzedékének'
A szépet keresó fiatalok új csoportja a Cccíliások közóssége' akik
énekkel' játékkal, betlehemezéssel és országjárással nemesítik önmaguk és
mások életét'Nagyszerű' amikor folytatása is van az elkezdett munkának'

KERESZTELTEK:
oRDÖG}I BALÁZS
1998. december 12.
Ördögh Tibor és
Pa.ja

VáIlalkozói vannak az ideálisabb. tartaln]asabb élet keresésének'
Augusztusban Tihanyba mennek, a Baiatonl és kórnyékét akarják

TAKÁCS GEi.I-ÉRT

megismerni' élvezni, és eg]lmás társaságában boldognak lenni'

1998. decernber 2.

Dr' Takács Zoltán és
Dr. BorbéIy Kata kisfia

TÁRSASUTAZÁs szt-ovÉNtÁsÁ., Á,z ALPoK TÓVÉBE
Ésaz alRral TENGER PARTJÁRA

HALOTTAK:

1999, augusztus l5-21 -ig.
Részletes programot szívesen adr-rnk.

l.

ÁBfuAHÁi\4 BÉt-,{ 62 éves

Márki Rozália férje
l999. május 17.

nap: Röszkéről dé]ben l2-kor indulás busszal' Pécsen városnezes.

+

Nagykanizsán szálIás' (ReggeIit adnak a szállásokon.)
2. nap: Letenye - csáktornya - Ptu.j _ Maribor (szállás)

3' nap: Celje Ljubjana Bledi-tó kozepén a kegvlemplorn
(száIlás)

SZÉLL lSTVÁN 82 éVes
Tombácz Piroska férje
+1999. május l4.

Bohonj

4' nap: Bohini tavak - Száva fonás vidéke 20'000 kalona csontlnaradvan) a
Postojnai cseppkcibarlang Skocjanske barlang a nagy vizeséssel (szállás)
5. nap: Szlovén tengerpart Abbazia _ I.iurne (opatija - Rijeka). szállás
Fiumében
6' nap: Egész napos pihenés' 1i1rdés opatijában (szállás a tcgnapi)'
7' nap: A Dinári karszt hcgységen át Kallovác - Zágráb Vitrovica Barcs
(határ)

8' nap: Vasárnap Szigetvár'

él keztink

RösZkére'

Pécs Mohács BátaSZék Baja

SZÉCsI ERZSIBET 85 éves

Szécsi lstván ózvegye
+

Ilajnalban

+

JULlUS 5-'l1-ig 15 év feÍetti fiatalok országos táborozása
lesz ROSZKEN.
Erre körÜ|be

Ü]

100_120 ía1al érkezik a falunkba EZ ]esz a

több mint 20 te]epÜles látta VendégÜ] a

szentjánosbogarakat'

szálásukat családaknál szeretnénk mego]dan], m]nt eddig

erTberiSég

A Ílatalok egesz napos fog a]kozásokon Vesznek részt Reggel csoportokban
gyÜlekeznek, ebédjük közösen lesZ, csak este 7-8 Óra tájban érkeznek haZa'
HálÓZSákot szivacs makacot mindegyik hoz' De akj ágyban tudja pihentetni óket,
okoz Ezt kériúkje ezni
A szállásadÓktol tisztelette1 kérjük.
Lega]ább ketgyereket fogadjanak be,

örÖmet

1
2
3
4

ral é.szaka'a s7iles{eo]er szá'|ásl do_i re.ik Áglra eS ag).]emL'e r1Cs

okvet enÜl sZÜkség
a hat napon szerény regge Vel és egyszerű vacsoráva kedveskedjenek nek]k,
a befogadÓ csaádok rész|etes progran']ot kapnak, mert óket is meghÍVhatják
egy_egy eSti rendeZVényre'

1999.

JUNIlJS

átadni

Kartal József

J\;

mind g'

csarnokokban' iskoákban nrl:!Velodési otthonokban iS örömmel kiná]tak otthont
nekk de ennek aZ együttlétnek hőn Óhajtott cé\a a felnÓitek és fiatalok jÓleso
lalálkazása Nemzedékek nem élhetnek egymástÓl elidegenedve Boldogitanunk kell
egyrnást' Kapcso atok létesüjenek' a barátság ]ÓiesŐ élményelve gazdagod]ék az

1999. május 31.

Az aább] jelentkezésj lapot sziveskedjer,ek k]Vágnl
eS 'i'o I\A a temp o-Oan' a p ebá1ian vagy Áorahá,.
Juditnak (akár a Takarékszövetkezeten át) eljUttatva

SZENTJÁNoSBOGÁR

1991 Óta lvlagyarorszagon

1999' május 22.

K()l-oNIcs ETELK^ 84 éveS
Kriván Miklós özvegye

A részvéteIi díj:48'000.- Ft. Ebédet, vacsorát mi kéSzitünk ]elcntkeznj lehet
a plébánián júliuS l5-ig' Előleg: 20'000'- Ft.

FJÚsÁG LELK]NAPOK sorozatának röszkei szakasza

Anikó kisfia

Szállásadók jelentkezési lapja
'Röszke l999.

Nóv:.''...''''''.'
Crm:..............
Hány gyerek elh:]1:'u::].::oj^

tl lárryt
L

ágyon

l

fiút
szivacspárnán

"u'''"''

iJ

mindegy

[]

szalmán
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Menjetek keresztül...

készen áll a parancsadásra' A íóhadnagy
nrögött állÓ sZázadírnok kissé idegesen
Íedni a parancskónyvet
esőtő], és rnár hozzákezdett hangosan

prÓbálta köpenyeVe

az

olvasni, am kor az ezredes eintette.
egy kicsit szakaszvezető pár szÓt
''Vá1on
akalok előbb mondani''' Volt Valam] a

hangjában' ami Szokatlanul csengett a hon_
Védek füében' olyan rengŐ izgalomféleség
Volt' amely rendszerint nagyíontosságÚ bejeentést elŐz meg'

kezdte' és megállt. lVár eZ
'Bajtársak|"_
is e]terő Volt a Szokott megszÓlítástÓl, mert
általában honvédek' emberek, sőt eLVtársak
kiíejezéssem Volt szokat]an Nováki ezredes
megköszörulte a torkát' és folytatta:
rni
',A
század!nknak jUtott az a nagy történelmi
Íe adat' hogy e Világszerte VasíÜggönynek
nevezett drÓtkeritésbol kezdetnek öi kilométer
hosszat lebontson

oldalról a másikra. Voitak egyesek' akik nern

a ceveland'i magyar

egészen aZ esőtőL ázott szemÜket tÖrÖlgettek'

Vilá9lalal^oZó1 (-e'yneh ele1

mert érezték,hogy valami csodálatos doog'

rendszeresen íóVednöke Vo t) nagy örömmel

nak ehettek szemtanúl. A magyar nemzetre
esett az a Íeladat, hogy aZ elnyomott száZnrilliÓk első szabad épéseitmegtegye' Ennek
megmagyaráZására

nem elég csak 1956-ra

hivatkozni, bárm] yen nagy ie entőséqtj is Vot
az a7 ey 'j|'or' tonene mün(ben' A valas7 '1-

kább az, hogy a magyar é|ni akarás' amely
nern tudolt belenyugodni a

lrianoni majd a

pá_

riZSi úgynevezett békeszerződések erkölcste1en' igaztalan'

r"rl a

és emberte]en miVoLtába, Vala_

másod( Világ'tábor't köVeld

könyör_

teen' e1nyomó degen rendszer terroruralmába, végÜ] is áttörte az ideológia betolakodott_
Ság páncélfalait, és bebizonyította a világnak,

hogy ujjhegynyi sZabadságáVal is hatalmas
eredményekel tUdoit elérni' Gorbacsov ]ötte
már csak termésZetesen Íolytatása Vo]t a

magyar példa 1enyűgöző,

éS mondhatjuk

irigylésre métÓ megny atkozásának' AZ egyik
legnagyobb német napilapnak' a FrankÍUrter

Alloemeine Zeitunqnak a''TiszteletreméltÓ
maqvarok'-ró] irt Vezércikke ezután Végkép_
pen megnyitotta a kapUt a nélkülözhetetIen
reÍormok és Úi utak irányába' l\,1agyarországot

"

AZ egyik honvéd elrikkantotta rnagái, és
föIdhöZ Vágta a sapkáját'
''Fegyelem|' kiáltott a Íőhadnagy, mire a katona lehajoit, es

a

Visszaette íejére sapkát' AZ ezredes
elmosolyodott és intett a sZáZadírnoknak,
hogy olvassa íel a napiparancsot afi]ely a
drÓtkerités miként] lebontásához adott eligaZítást, Valamint Utasitotta
villanyszerelő
honvédeket a drótokban íUtÓ Villanyáram ki_
kapcsolására. A határná] kiosztották a hoszszÚnyelL! drÓtvágÓ ollÓkat, valamini a Vastag
bŐrkesztyűket és a Íőhadnagy kisse rnegilletŐdötten kiadla a parancsot:
,,Na gyerünk' emberekl''

a

Az egyik

néVtelen honvéd elorelépett és

a Viág-média szárnyra kapta, és al]g Van nap
hogy ne szerepelne a hírekben

AZon a barátságtalan, esős' sáros napon

elhangzott kattanás mennydörgessé

Vált,

ame]y felébresztette a reményte enségben el_
tompUlt rabszolga töm9geket' és megindU]t a

rabok özÖnlése a magyar Világosság Íelé,a

szabadság iá|yába' Tizezrek rohantak, bUkdácsoltak' Vagy egyszerűen sétáltak át az

el_

só kattarás Óta a ryilásor es Niagyatország
nevét hálamáikba fogla tan enrlegetk aZ ls-

ient, hitet, reményt és szabadságo1
megta|á'Ó

újbÓl

el_yoTohak A 7sarno'(ok s7á11ára

kis kattanással megtette az e Só Vágást' A za]

pedlg nem narad nás ;I' n;"t a fé|relépés'

csak kicsi Volt de ennek

Az idejÜk lejár1' mert csoda tÖrtént a maqyarak ors7áqába' és a rraqyar Vará7s' a

hang]a Veg gSZágJ'ooÍt

a

kattanásnak a

a Vllagon' A négy éV-

Ii7edes VasíUggÖryön -egnyilt aZ elsö s7a-

magyar nemzet Vezető szerepe mindinkább

bad akaratbó] hivata|osan engedé yezett rés,

ny vánvalóvá válik' Győzötl a magyar Vérte-

arnely egy úi korszak kezdetét je entette aZ

len íorradalom, és k]Ózanodott

a kommUnista

új

mákonytó megszédült réteg is KeVés k]Vé-

foga|mat kapott a Vi|ág méd a-nyelvezetében

te el a te]es nemzet az ú]jászÜletés Útjára lé-

es a boháig é'ó sárban' hideg esÓber' raro

pett' az ]gazságos bé].e és a szabad' boldog

szélben dogozÓ katonák Úgy n]ozogtak' mint

éet fele A lebontott drótkerités csodája elölt

emberiség történelmében' Hegyeshalom

a megszállottak' Vágták , húzták, gtingyölitették a gyűlö]t drótokat és a bontás hirére a
határra sereglett helyl lakosok és n]ás klVán'

csiak kapkodtak aZ elhullajtott'

emléknek

szánt drótdarabok Után' senki Sem kergette

4. FALUS] SUTT

Vagy 15 évvel ezelőtt

őket Vissza, akár át is mehetiek Volna egyik

1989. má1us 2-án regge parancsadásra
sorakozott fe] az oszllák határon szo gálatot
teljesiló hatáÍdÍ sZazad' A 7uhogó esö és
marÓ hideg szél nem hatott VidámítÓag a
honVédekre, akk behÚzott nyakka gyekezlek Valame]yes katonás állást mLrtatni' A sZázad ioda ajtaja kinyilt és NoVáki Balázs ezredes ruganyos éptekke indult meg a Íelsorakozott s7á7ad iraryaoa A tönadnagy s7á_
Zadparancsnok',VigyázZ'-t kiáltott, éS katonás
tisztelgés Után jelentette' hogy a század

á]]va bÚszken klá11hat]a minden magyar a
vasfüggöny mögötti

eInyomottak Íelé:

K nyitottuk a szabadsághoZ VezetŐ kaput'
ha akartok' men]etek keresztül'

láthattam

a több

nr]nt

nen']Zeti emgrációnk

2

solol

,Öja

miIliÓnyi ny!gaton

élŐ magyar em gránsunk honmentó munkáit'

.

rá

CSak sajnálkozva döbbentern

hogy

Eszak-Amerika benépesitéséni\,4agyarország az 5 helyen Van a Vi|ágon'

A

mÚ

t

száZad végétőlaz

elsó

viágháborÚ kitóréséig éVente ma]dnem
annyi emigráns táVozott árva hazánkból,
mint amenny Arpád honíogla]Ó népe Volt.

JÓl mondta Ady
e]vesztek'

a

''kitántorgott

hazánkbÓl

magyal'' Ezek

másfélmilliÓ

átszólag

magyarság érdekében, de a

3400 rnagyar egyetemi

tanárunkka,

professzorainkkal oy óriási Sikerl értek e]'
mint a hazai szegény honfltársaink' akik aZ
összes sport és kuliurális tevékenységükke
fölülmúltak szinte minden más népet'

A7 en grá'']sa'nh

közÖIt taiáq mégis a

legszebb, egeredményesebb munkát az aZ
50_60'000 auszkáliai honfitársUnk tUd]a

Íelmutatni' Mi keresztszülŐknek

egy

Tasmániában

lettünk

magyar_japán csa ád'

Mayo Emese kisányához meghiwa' Utunk
a kaln]áVal éppen 10 éVVel ezelőtt isnrertük
rneg a íenti cikk irÓját. EZ a cikk ma ta|án
aktuálisabb' m]ni bármikor azelott'

BüSzkék ehetünk arra, hogy

szörnyli

a

után a

V]]ágháborÚ

két
kis

sze'encsétlen CSorka magya' |^azánh népe
és kormánya az egyetlen' mely ebben a
szörnyŰ puskaporos fészekben nyugalmat
es békétbiztosit' nrég a tőbbi szomszéda]nk
réSZére is'

Ak' ezt a szö'nyű mai világégést Bosznta

után KoszovÓban látja'

és átéli, aZ

ne

íeledkezzen meg arrÓl, hogy Trianon után'

és

az

fő]eg

'{'irálygy'|kossáa

1934-es Marsel]lesi
Ulán a m' árlalan és

szerencsétlen honfitársaink tízezreit dobták
ki' mint a szarvasmarhákat' delvidékről, az

óshazájukbÓl' és épp ltt Röszkén'
Szegeden' Csongrád megyében kellene
mindenkinek tud,nia, hogy

ezrei

a

a

menekÜltjeink

szeged] rendezŐ pá yaudvaron
csikorgÓ té ben, nyjtott marhavagonokban

ha tak meg ezen már akkor
ismertté Vá]t, gyaláZatos úgyneVeZett etnika

SZáZáVal

tisZtoga1ásoknak

Mindenkinek a leghőbb Óhaja, hogy a
magyarság végre büntetlenÜl' és további
áloozalok nélkUl Vés7e]je át ezl a ma
szörnyŰ he]yzetet is'
Dr' Dr' Ku in Bán

A Magyar-Japán Turán1 (Békés)
Reviz onista Szővetség elnöke

A S7enIgyö'gy LoVagreld lovag-a

POIgár Lajos' Ausztrá|ia
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A

gyermeknap éS a tanéVvég
a MórahaImi Alapfokú

tisztelet

hangulatában

Iskola rendezvényei zajlottak június 2tól 4_ig a művelődési házban. A szerdai

a

Szegváriné Justin MagdoJna

által vezetett képZólnűVéSZeti
foglalkozások,'táIgyi biZonyítékait''

tanárnő

bemutató kiállítás megnyitójával vette
leldelét a program' Az ag)ag. g)öngy
és vászon csodavilág megtekintése után
Papp Laura és Berenténé Marika zene-

tanáIok tanítványainak kis koncertie következett' Ki_ki saját hangszerén (Zongorán, furulyán vagy hegedűn) bizonyitotta egyeSáendőS ViÍuózi mÍlltját'
csütörtökön
a mórahalmi majorettek
hívták táncba az érdeklódő eyerekeket'

A jó

jellegg€l

hangulatot fokozta

a batyus

megterített asztal is.

bál

Pénteken délután

az

általános

iskolások Ki mit tud?_ját izguihattuk
végig' A Gyuricza Zsolt tanáI úr áItal

Bízom benne, hogy a jövőben a
szÚlők is többen lesznek kiváncsiak

szeÍvezett program szines palettájáról a
hangszeres produkciók mel]ett a táncos,
színjátszós, verselős jelenetek sem hiá-

nyozhattak'

Ezt a sZinvonalas

műsort köYette a disco'

Termé.zelesen idöbc

cSemetéikle'

Június 8-án délután a
házban a Pedagógusnap

műveIődési
tiszteletére
rnűsorral és Vendéglátással köszÓnÜük a
falu ösSZes pedagógusát és aZ oktatáSban
dolgozó alkalmazottját' A műsorban

kuItúr-

lerül. rnrg

gyerekek csendben,

a

odaÍlgye]ve

@w
ww

álta]ános iskoIás gyerekek,

vegigvárjaL rársaiL szerep-lesél. de Inar
rnost is felfedezhető volt a ,'kóZönség''
l iselledésébena rácsodalLozas es a

Népes küldöttség utazott május uto1só hétvégéjéna

romániai Végvár (TomaÖ) községbe

Rcjszkéról'

Önkormányzati képviselok' pedagógusok, gyerekek és a
Hasító együttes tagjai kép'ziselték községtinket' Nagy volt
az izgalom és készülódés nár az utazás elótti helekben!
A cé], ami az 1400 fót szárrl]álÓ telepi-ilésre vezérelt
mjnket, a két k(jZség köZötti testvértelepülési kapcsolat
hivatalos megpecsételése Volt, s ugyanakkor mi' rcjszkeiek
egy közel két órás ku]turá]is nrűsorraI mutatkoztunk be
Végváron'

három nap aIatt olyan kedves vendéglátásban

részesültünk, arrri igazán negható volt. Szinte ismerősként
lidvözöltek minket' s a családok' ahová elsZáliásoltak
bennünket, lesték minden gondolatunkat!
A pénteki napon községlátogatásra indultunk Korsós
Tarnás alpolgármestel VezetéSéVel. Megnéztük a helyi
vállalkozók ,.cégeit", irgymint oIajsajtolót, pékségetstb. A

község igen fiatal tiszteletese beszélt a tertpIornról,
Végvári hitköZösségről s rnég a templon]toronyba

6. FAI,I]SI SI]TTOGO

a
iS

meg

egy-egy ilyen rendezvény' annál inkább
becstilete leSZ a tudásnak. a másik ember
lnunkája gyümölcsének' és mi is volna
'./ebb ki\ánsága a leInött emberne(. íg1
peclagogu.nap táiekán, minl ponl el'

pedagó_

gusok és a templomból ismert Cecília
csoport jeleskedik.

LION

fatók:

A

szerepló gyerekek munkája

Minél több gyeleket mozgat

MűVésZeti Iskola és a Röszkej Általános

napon

a

iránt'

l'

Péler 3 Bolbáské Malki MárÍa

2 l'tlstagh

fe]násztunkI SZombaton spot1oltunk (foci' asztali tenisz),

aztán a gyerekek és idősebbck BuziáSra indu]tak kirándu]ni.
Este t]nnepélyes keretek köZött került sor a testvértelepülési
dokumentumok aláírására a zsúfolásig megtelt művelódési

lrázban' Immár hivatalosan

Végvár!

is

tesÍvéftelepülésRöszke és

]

'

Kulturá]is mlisorunk osztat]an sike!1 aratott a magyarok
lakta településen, arneIyet hajnalig tartó köZös tánc és
mulatság követkeZett.

.

Vasárnap reggel. igaz fáradtan, de örönmel

és a

Viszont]á1áS reményében kcjszöntünk el vendéglátóinktóI,
akik barátságból, vendégszeretetbő l j e lesre viZsgáZtakl
szeptemlrerben községünkben megrendezendó
Röszkei Falunapokra várjuk vissza a végváriakat.

A

Végül köszönetemet

pedagógusoknak

szeretném kifejezni

és résztvevóknek. akik

feláldozva vállalták, hogy
Végvát'on

I

a

szü]clknek,

hétvégéjüket
képviseljék köZségünket

BMM
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Magvar Teleház Szövetség alelnökétől
Röszke po!gdrmestere és a telehúz munkatdrsui
részére

ler
Kedlles Annumária!
Tiszte lt P ol gárm

es

Lj r,

Mindig nagy ölöm szánronrra. ha egy új teleház
rnegnyitójára kapok f'elkérést'de a mai külön öröm.
és engedjétek meg. hogy a Magyar Teleház Szö_

vctség ner'ében szívélyes gratulácitimat fejezzen-r ki.
Öröm egyrészt. meft olyan elkötelczett. jó lelkű'
tiszta szíl'ű l]mberekct ismerhettcln meg a Teleház
megl,alósítói szen-rél1''ében. akik szakmar tr'rclásukat
önkéntesen, időt és energiát ncnl sajnáil'a nag1''on
sok erőfeszítéssel dolgoztak a telepűlés közössége
érdekébcn.
Másrészt azórt is öronl - és ehlrez külörl
gratulálok -' n]eÍ a tÖbb száz civil szervezet áltai
benyújtott pályáZatok kozüL a röszkeí magasan az
élnrezőt-r1'bcn (2' hely) volt' anri ma nrár nenr csak a
páIyázati anyagban (papíron)' hanem az élet tel.jes
valóságában 1étezik.
Ésöröm az is, lrogy rnintaértékű egytittnliikociés
alakult ki a kezdetektől fogva az önkornlán.vzat és a
teleház lejlesztői és más szervezetek között is.
amelyért küIön köSzcinetemet íeiezem ki
Polgárrnester Url-rak is.
Kérerrr a röszkeieket, hogy szeressék, becsüljék a
teleház létrehozóit' segítségmurüájukat, és kívánom
egyben' hogy hosszú időn keresztül használhassák jó
egészséggel azokat a szolgáltatásokat, ame1yek a
mindennapok goridjait, a vidékiséghátrányaiból
adódó problénák rnegoldását segí1ik.
Végül engedjétek meg, hogy egy szenrélyes
ólmény gondo latalt idézzem.
A közelmúltban réSZt vettem egy konferencián,
amely a koszor'ói válsággal loglalkozott. '.Ha dörögnek a fegyverek, hallgatnak a múzsák'', hangzott el
egy neves kutató hozzászólásábarr. Nos, én azt kívánom' hogy Röszkén solra ne hallgassanak el a míizsátrl'

u'i-: Az utolsó pillanatig úgy tűnt' hogy rész1 tudok
venni a megnyitón. de sajnos az élet mindig r'áltoztat
az ember által tervezett dolgokon. De ugyanakkor
lélekben 11 órakor Röszkén leszek
BudapesÍ, I999' mdjus 26.
Szívélyes bardti üdvö zle

tte l :

E

hónap az iskolai sziinido, a vakáció kezdetének
hónap.ia és terl]]éSzctesen a nyár kezdete is' A korai
napkelte késői sötétedés. így a hosszú nappal' ami a
földnrűr'e]ésben a hosszir nrunkanapot is jelenti _
h

ón

apja'

Június 6-a Pedagógus nap' Ne felejtsük el Í'elkoszönteni
a gyct'rnekek ncve lő it'

Június 8. Medárd napja, nrely rrlint tudjuk..ha esik. úgy
ilcgyverl napig nrindig esik"' a hónap időjárást .iósló
napja' Ha az idei N'leclárd esős lesz. úgy az első félév
igencsak sok csapadékot hoz'
Június 13. Szent Anta] községiink védőszentjének neve

napja.

s nlivel éppcn vasárnap' íg1' a búcsúnapja

Röszkén

'

Június 2,l-e Szent János \'agy Szellt Iván napja' A nyári
napforduló tirlnepe' Inely az év legrövidebb éjszakája.

Régi időkben tiízrakás rnellett

összevarázsolták

összeéne-kelték,

a rövid éjszakán a páIokat'

Június 29. Péter és Pál napja, rnely hagyományosan

a

bútzaaratás kezdó napja'

R+né

ORVoSI UGYELET
- 06. 20. Dr. Tari Zolttin
27 3-5 t 0, A6,30/9-631-26 l

06. 14.
0ó.

2l. _06. 27. Dr. Sövényhti:i Iltlna

273 0l6 ' 06-20/9 422-ó8ó
0ó. 28. _ 07' 04' Dr' ' l/ereczkey cyula
27 3-32 3. A6-3A/9,635-201

07. I I. Dr' Tari Zoltán
_07. 18. D'' St)yényh(izi llond
07' I9. _ 08. 0L Dr' Tari Zoltán,
()8. 02. _ 08. 08' Dr' Sol,én:-házt Ilona
08' 09. _ 08. ] S. Dr' Tari Zoltán

07.05.

07. 12'

l-apunLat s7emlézi aZ

Gúzkészülék
javíttis, tisztíttis.
S:ikuIa S-ilárd
Roszke,

I'eIs:dbadukis 05
u. l l '
l08,l Budapest.
^uróra
l0l-47-4'l
T.l.r .l0l-17-l8. li\.:

06-30/9 $0467
Tel :62,'272')43

F,nr.il nrrrl.iinotlnh(.rv.r hI

Simson Schwulbe
30'000 Fl órl eladó'
Érd' ' Hornyák .lánosnáI
06-3 0i9 -7 6-66-

5

9-os

teleíonszánon

Nagy István
Magyar TeIehóz Szövetség aIelnöke

l999' JÚNlUS
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7.

A közhasznú iníormációk közé tartozik az űj

Csongrád

megyei Volán menetíend, a Munkaiig),i Központ aktuális

ajánlatai (terverrlk szerint hetente frissítve) vagy
HUNGUEST iidiilÓsi alapítvány progranljai' melyekre

A

rnűködő teleház rnár ismert irodai szolgáltatásai
mellett szeretném felliívni a figyelmet fontos inforrnációs
szolgáltatásainkra is.
A Közhasznú kézikönyvtár rlindenki rendelkezésére
álI' benne a gazdaság, a kilrnyezeNédele m, a honismereÍ'

a

vállalkozósokkal kapcsolalos ismeretek, EU

Munkatársaink segítségévelnaprakész információhoz
juthatnak a tózsdei hírektől a céginfornrációig, vagy az
agrár-táj ékoztatás1ól az Európai UnióvaJ kapcsolatos
ismeretekig.
A szegedi ,'PáhoIy" jegyiroda ajánlatából válogathatnak
az országos rendezvények között, rnegrendelhetik
színlrázjegyüket egy budapesti előadásra, vagy akár egy
érdekes futballmeccsre' kiáll ításra'
Ésegy fontos SzeÍnpoltt: az infonnáció-szolgáltatás (az
Internet használat kivételével) ingyenes'

o Adóbiblia l999''

Társas és egyéni vállalkozások
lparkamara

oMunkaerópiaci

.
.

kör'kép

Kereskedelmi és

lskolarendszeren kívüli

szakképzések Csongrád megyében

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, Iúttlgclssanak

Csongrád Megye Kézikönyve
Mórahalrni kalendáriLim -l999

eI hozzánk!

Perlakiné Acs Mária
Telehá7 münkatárs

L

AZ

átadási ünnepség résztvevóinek egy csopoftj a
2.

Kapcsolatok. Iehetősógek.

Az első
3.

',taktikai''

megbeszélés

Megjött az elsó lax

4.

Munkaterlni résZlet
(itt nré.s ,'ülesen'')

fotLik: Turucz

8. FALUS] SUTT

a

kedvezményes üdülési csekkek beválthatók.
l'ervezziik, hogy a Délrnagyarország círr'rű napilapba
hirdetéseket vesz|ink fel.
Másik fontos információforrás az Internet'

infornlricirik, tovább képzés i Ie hel liSé ge k'
Néhány pgklaa kíryfulbti!:
o Európa A-Z -ig az Európai Integráció kézikönyve
. FM Eu-integrációs sorozat
o Hite]körkép ]999 Karnarai tájékoztató Íijzetek

.

a

1999. JLn{rUS

Igy szerepelt Röszke a megye l-ben

A téli le1ké-

sztiléS aIatt csapatLrnkat scm kerUlte el az átisazo]ás
szelc. Takács.

AlJ]yőiekhez

a

csapatból. helyiil<rc K eInenes. Brinszky és
Görög ér'kezett.
A tavaszi idényt nég az é]en kezdle a
Röszke. de az idegerlbcli rossz kezdct sa.inos
az eIső hclyébe kertilt a csapatnak'
A tavaszi szezon cg)' elhalasztotl
rnérkózésseI kezdődott, lnajd jöttck a sZép

hazai gvőzelnlek

és nle]Iettük a

idegenbcIi veleségck is'

A

Móravziros

megszakadt

az

e

llen

i

baljós

ideecnbeli rossz sorozat.

lnelegítettck a Fiúk aZ al91'ői rangadrir.a. A

rangadó' anrely a tavasZ rlérkőzósérlek is
sZálnított. a btlI'ongós idó e]lenérc sokakat
kicsalt a pálya nre llé'
\ag5orr jó talrjt'l tncrkoz<,'ell IPa7\3ll \
döntetlen sZiiletctt'

A

követkczó nrérkózés kettiis SZcrepet
látott el. Lrg1,anis a bajnoki pontok mcllett a
kupatovábbjutás is ezen a rlérkőzósen d(ilt
eI. A Röszkeieknek közepes teljcsítrnényis
elegendő \'o]t allhoz' hogy viszonylag nag1'
aránybatr d iadalmaskodjanak a szegedi
vasutasok

fe lett.

Boldánvbatt a FalLttlap csúcspont]át
.jelentette a Röszkeiek fcllépése.de a VcndégIátók jókedr'ét elrontották Íbc istáink.
akik kót gólIal jobbak voltak a hazaiaknál'

arany

Az utolsó hártltn nlcccs kozlil az első a kiszornboriak röszkei
vendégszcreplése.rncl1'egvberl a magyar krrpa rrregyei elődontóje is

volt.

chris

Ésnrost az ereclnténVek kör.etkeznek:

TaVaszi qóllöVő

A tavaszi ered ménvek:

Kiszombor
RÖszke

_

_

1-1
5-1

RÓszke

l\,4indszent

Sándorfaiva RÖszke

n]éIkőZésSe]

nrajd két nag'V arányú g'l'iizclcnlrrrel

Ós nlég tnegnaraclt az esély a bajnoki

nlegszerzéséhez'

Zánrbori és Mar-

kó távozott

A nlagy'ar k.rpában egr' rangac1ónak szálnító rnér.kőzés következett,
amelyetl a C'Sapai eg}'góllal gyózött (Szóreg _ Röszkc: l-2).
A szen(esi r:i,őzles mérkőzéssel közelcbb került a csapat a rivális

RoSZke - Zák

nyszek

á

2-1
1-0

9
8

GÓlos;

Gólos:

3-0

Tápe'Roszke

3-1
1-0
0-1
1-6
6-1
1-1

RÖszke

Tisza-Ú1

-

l\4Óraváros
Gyála

ret

_

RÖszke

RosZh e

Röszke - Szentes FC
AlgyÓ - RÖszke

RÖszke ' SZVSE
Boldány RosZke

Szentesr

Kin izsi -

Roszke

4-0
2-4
1-4

ottlik R
Fódi

3 GÓlosok:

Brinszky

l\,4Órahalom Röszke
RÖszke - K Ste]ek

lista:

Geleta
Kemenes
Szekeres
2 Gólosok:

z

Gábar
Ko psc

h

itz

Szabó T
Tanács A.
1GÓlosok]
GÓrÖg

KoVács

5-4

RÖSzke - K szom bor

További mérkőzések
l\lárte y _ Roszke
RosZke _ SzÓreg

Közórdekű
I. Mentők: l04.

II. Tűzoltóság: 105.
I Ielvi örlkéntcs tÍizoltók hí\'hatók:
Papdi László pk.:
l7t 487.273-250
] -enkó Anta] clnök: 273-476

Varga I,ászló:273-353
Borbás Arpád: 273-349
AcS S' ottó:

-465
Takács JózseÍ': 27] -3 ó
lvlsl Rl Ist\ilt1: I/i 4/5
2 73

I

telefonszámok
IV. Határőrizeti Kirendeltség
Szeged, Moszkvai krt. l2- 14.
Tel.:

3

14-982

V' Csongrád Megyei Polgárőr
Szövetség diizpócser szol gáJatának
díjrnentes telefonszárna:

l 87

Vl. Kábeltéve h ibabejelentés:
Márki Jenő: 272-8 84
VII. Tanácsadó'
Rószke te]-: 272-609

Fodor Lász]ó: 273 -454
III. Renclőrség: l07
Rijszke i rendőrórs 213-234
Pol gárőr szcr_r''ezet;
06-20/9-177 -332

Túló lstván elnök:

l999JUNtLlS

273 _] 89

FALUSI SUTTOCiO

9.

Z.EBRA*:*?í'
E'jjel-nappal várjrrk tisztelt röszkci vás1rrlóinkat
az [5-ös lőút rnellett!
(iázcserel

Megkezdte munkáját a "Fém_FA Fűrész'' l
_S'zp!é!a1ésalu:
-Bérlűrészelés
-Nyár-. 1ényő-. akác liinkÍák beszerzése és n]éretre

Az érdeklődőket sZeretettcl váronl egész nap
Röszkén a lII'körzct 255' alarti telephe]yen
vagy 06 60 482-98ó-os te]efonon'
tu]':

Kácsor Mihály egyéni vállalkozó

sZoLARIUM és
FoTÓK ELOHÍVÁSA

100 Ft/db

továhhra is

a művelődési házban

Kos, anyabirka és báróny eladó'

ug,)qnolt Íűszénakaszálásra

kiadó'
Széll cyörgl Rösz'ke, ]. ker. ] 0'sz'

Tel.:20-978-41-E|

Csitke, puLt,ku, tucsu, combjr, hlita , .rika
panitozyü,
híilve' Ítisse11 kítlóljú
z EURo cI1 ICKEN'
BaIlagás eIiítti n]ilDíí |lislilIúsi
ap üI Eulo Chicken-kéI,
l999'június
l l-e' pénlek délutti,l l2-Íől ]7 ólaig
1999,június 17-t, csiitörtiJk dtl(lőtt 10 -lőt I7 óróig
'.999. )úni s 18-n, pé lek déIelőíl I() -Íől déIutli11 l5 óldig
comb
szÁrny
máj+sziv 4l0
zúza
egész asirkc

390 Ft/kg fagl. I
370 t t/kg
280 |l/kg íagy.
252 !'tlkg
Fíkg fagr'.: 380 l_íkg
,Íl0 Ft,/kg l'ag\':
J80 Ft/kg
I

A SUTTOGO

augusztus 13-án jelenik

meg. Közlendőiket' (lehetőleg mágneses adathordozón) július 3]'ie váriuk a
könwtárban.
s7pÍk

3:0 Fr/kg
135 Irt/kg
5.í0 Fíkg
99 Ft/kg fagy.:
730 Fíkg

:

120 Ptlkg
120 tsÍ/kg

190 Ft/kg
350 Fík8
200 Ft/kg
200 Fíkg
70 Ft/ks
710 l'íkg

FALUSI SUTTocÓ

Röszke Község
Képviselő-testületének lapja

95 Ft/kg

f.fgy.:
fa8y.i
fagf,r
fag!'.:

219 Ft/kg
280 l-tlkg
?10 I't/kg
200 Fíkg

Eng. szám: B/PHF/888/cS/92
Megjelenik: 1 200 péIdányban

Szerk.:6758 Röszke

''

Felszabadulás u' 84'
TeÍ':62l213-244
Fáx:6212'73-597

Felelős kiadó: Magyari László
Szerkesztő: Hornyákné orlik Ilona

Tel.lfax. 621213-366

E-nlail
h€lyeltI
h€lyctt:
hel]ett:
h€|yett:

750 Ftkg
730 FVks
730 Ft/kg
690 Ft&g
830 FVkg

helyett

;

suttogo@tiszanet.hu

Tördelő szerkesztő: Tóth Judit
Munkatársak: Borbásné Márki
Márta' Polyák Zoltán' Ördög
Tibor. Turucz JóZsef

F

3,t0
kg
3ó0 Ft/kg

360 Ft/kg

***

COLD PRESS NYOMDA
Szeged, Boldogasszony sgt. 53-55.

Tel

:62lllll-lll

Felelős vezetó:

10' FALUSI SUTTOGÓ

legközelebb

I

llés Mihály

1999. JI]NIUS

