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Aprilis

A tartalomból:
Ismét ditikoldal a Suttogóban!
Sze nnyvíz és hulladékelsztillíttisi informóciók
A Néujegyben: Erdész István
Gazdag eseménykínólat
Röszke Kiizség Képviselő-testületének Lapja

HÚsvét
A

kereszténység egyik legnagyobb

ünnepe, Jézus feltdmadósúnak

emIéknapja'

Magyar elnevezése abból ered' hogy ekkor ért
véget a negyven napos böjt. UnnepléSét már Kr
utáni első századokban bevezették' idejét azonban
csak a,,niceai Zsinat'' rögzítette Kru' 325 ben. oly
módon' hogy
mindig azon vasámapon
',húsvét
tartassék' amely
tavaszi éjnapegyen

a

X. évfolyam 4.
a háZakat. és
kiS fonott koÍbáccSal

(napéjegyenlóség) utáni hoidtöltérg kóvetkezik"'

legények ekkor sorba járták

kiemelkedik a nagyszombat esti körmenet, amely
a feltámadást jeleníti meg' A hívők a feltánadt
Krisztui szobrával éS templomi lobogókkal,
énekelt'e. imádkozva járják köIül aZ Isten háZát.

megveÍegették az asszonyokat, amiért hímes
lojá.okal kirplak juldlmul' A locsoll..iokj.i] cg\

A római katolikus egyház húsvétiszenanásaibó]

majd ,.alleluja''

és ,,Krisztus

fe]támadt''

l'Li./önle}'e] üdrÚzJik eeima.t' Urnep mj.napj:ln
,'húsvéthétfón'' a dun1rntú]i németek majálJsszerű
vidám mulatságot,.emmausjárást" rendeztek' E
naphoz, anelyet népiesen,,vízbevetó hétfónek''
neveznek számos tevékenySég' bőségvarázsló
hagyományok fűzódnek (korbácsolás' ]ocsolás'
húSvétitojás a.jándékozása)' Egyes vidékoken a

köszöntót

mondva

ősi katarktikus rítus keresztényesített

lormája'

Hagyonánya egyrészt keresZtelésre. máSrészt arra
a ]egendára uta]. amely szerint a Jézus sírját órzó

katonák vízze] öntötték le a feltámadás hírétvivő
asszonyokat.
versmondással párosuló,
SZagosvíZzel töÍénó locsolás ma az egész magyar
nyelvte leten ismert húsvétiszokás'

A

FehérvasárnapI a virágvasárnappal kezdódó
húsvétiünnepkör zárónapja a húsvétotkövetó
fehérvasámap. A húsvét',vigiliáján'' megkeresz_
te]tek a Szertartásra fehét ruhába öltöZtek. anit
egész héten át viseltek' és csak a nyolcadik napon

vetettek le' Ebbó1 az alkalomból kereszlszülejk
megajándékozták és megvendégelték óket.
Névnopok:

G.)ory); (ápri]is 24') Kappadokiai Cyörgyöt 303'
vagy 305. tíján, a Diok]etianus' féle üldözések
idején Í'ejezték le' s. hait vé anúhalált'
25.) Ugy tartják számon. hogy Márk

MáiÍ (április

a második evangélium szerzóje volt' és annak a
Máriának a fia. akjnek a házában az uto]sii
vacsorára sor került. Márk credeti neve a héber
'Iános vo]t.
J.eles nopok:

l. - Egészségügyi Világnap: abbóI az
alkalonból' hogy 194E' április 7 én rnegkezdte
Aprilis

rnűködését az Egészségügyi Vi1ágszervezet'

Apri1is 11'

-

Köitészet Napja: József Attila

sZületésnapjíra emlékezvc 19ó4 óta ünneplik

Magyarországon
Aprilis l2. - Urhajózás Napja: ezen a napon l961_
ben indult Föld körüli plrly/rra a világ elsó, embert
szállító űrhajója'
Apti'r.
Fold \apj,: r ljgmeretÚ
kömyezeh,édelmi akciónak a hatására' amely
1970_ ben indu]t aZ Egyesü]t Allamokbó]'
Aprilis 27' _ Vakvezetó Kutyák Világnapja: l994ben ünncpe]tók meg elóször Nagy-Britanniíhnn
Aprilis 29' - A Tirncművészet Világnapja

''2'

A

Ábrahám Gyöngyi
könyvtároS

Míiködő

ÉIetmod KIub

A művelődési ház programjai közül nrost már négy éve a kora tavasz
elsó nagy megmozdulása a szonrszédo]ó, ene készül gőzerővel fiatal

és idősebb

egyaránt. Követkoző

beszánrolok enől

a

számunkban részlelesen

jeles eseményről.

Áprilisi rendezvényeink, vásárok:
Sakk_verscny' kezdési idópont lé] tíz
04' Ruházati vásár
05' sZülői értekezlet aZ aisó tagozatos néptáncos gyerekek szüleinek

07' Röszke'.SZomSZédo]ó'' műsorának bemutatója Domaszéken
l3. Ruházati és rnúanyag vásár
18. Ruházati vásár

20. lsmetetterjesztó elóadás a hegymászás szépségeiól, djavetítéssel

Március l4-én ünnepi

E]kéSZült végle a Tankonyha mel]etti
mosdó és WC' arnely nostantól a konyha
használóinak rcndelkezésére áll' Nagy
sZükSégünk volt erre, de nem volt

egyszerű

egybekötve

a

sokiéle iparos

ember

munkáját összefogni. és a kitűzött je]es
napla ezt a létesítrnénytátadni. Március

23' Műanyag vásár
24' Ruházati vásár

]4-én iinnepeltük a

Remélem, hogy a köze1gó Húsvéti Ünnepek elócsalogatják

már a

napfényt, a madárcsicsergést és végleg búcsút mondhatunk a fagyos

időknek' A Falusi Suttogó szerkesztósége rrevóben ezzel a verssel
kíviínok Röszke minden lalrójínak kellemes húsvétiünnepckel' és
persze a kislányoknak sok-sok ]ocsolkodót!
Í ettön,od'

D^ő

össze-

iövetelt tortotiunk' A Tonkonyho
vizesblokkiónok ovotóso. egyéves o lonkonyho, kétévesoz
Eletmód klub. Jógo gyokorlotot
tortottunk, vegetóriánUs ételekből vocsorót késziiettÜnk.
legközelebb óprilis 25-én
szerdán tolólkozunk. Jógo Ío9lolkozás lesz o progromunk.

K,i':t,t' hü'|4 iin

korcndJl

l

n\

l;l

0

I(i

epe,'e'

h,

Ha kigyelmeteknek nem esik terhére,
V úrjatok' leów ok kérem s.eretettr l,
Hadd öntsent meg Jejeteket eg,y kis rózsalíz-.el!
orcátak mai nap szépséggel,

Alcljon neg a: Isten fi'iss
egészséggel!
'jó
S:íycntből kíl'ánon. a hímest is kil,úrom!
Bo.hásné Márki Márta

Meghívó
isme re tte rj e szlő úti élmé ry be szúmo

lóra
vórunk minden érdeklőd'őt 2001. ápflís 20'án
a műyelődósi ház kistermében.

A közel két órás programban olyan cmbe ismelhetünk meg,
aki a viJág legmagasabb hegycsúcsait hódította meg.
Felejthetetlen élményeit osztja meg az érdeklődőktel diaképes
velítéSS9l egyb9kötött

sze8edi Djabétesz k]ub vezetóie' két

dietetikus' onkolmányZatunkat a
Po]gármestcr úr és Borbásné Márki

élménybeszámo1ón.

A program este 7 órakor kezdódik'
a részvételmindenki számára ingyenesI

l(özhoynÚsóqi

CXryAl*r"7"r*ylAf

tqészséqvédő

tovesÜletének 2000. évi tevékenvsóqéÍől.

ünnepi a]ka]omra

VegetáIiánus

éte]gkból készítettünk vacsorát' Menü|
ziiIdséges fasírt köles és barnarizs
köIeÍtel, többféle SaLátával, desszeÍnek
pedig. hajdinából készüIt almris sütemény'

Az

E]etrnód klub további vezetésére
Dobó Józsefnét választotluk. aki vállalta

fó szervezési nrunkákat. lermészetesen
a programok lebonyoJításában mindenki
lehetóségeihez mérten segíti ót.
a

A

húsvét1 iinnepek miatt következó
április 25-én, a hónap

összcjö\,etelünket

uto]só szerdáján tattjuk'

Fél hatkor

gyülekezünk' gyógyteát és egyszerűbb
diétáS Süteményt készítünk , utána hat
órától íélnyolcig jóga lbgla]kozást
tartunk. Minden éIdeklódőt szgretettgl
vÍnrnkl
Dr. Sóvényházi Ilona
aZ egyesület elnöke

és a
A

beruházása 2000-ben 1'232'000 Ft.
Ebből a SoRoS A]apítvány pályáZaán
nyert: 350.000 Ft, a Bestfoods Rl.
támogatása; 374.000 Ft' Röszke KöZség

oltonn'

támogatáSa 358 000

Ft' AZ

évi Katalin

bá1i

bevéte]e: 150.000 Ft'
2.

AZ Életmód klub

l
A

,'/,"

"n, fl'7yl

ilő/luilra, /0 óla 30 /p,,c'

rés7vételével.
1.

civil

folyamalos

A klub

műkijdéséhez a

klubtagok részéról 32' l30 Ft bevéte] jött
össze' SoRoS támogatásból: ]0.000 Ft-

l^/a

Az

október lll-án megszerveztiik aZ Első
Egészségvédő Regionális Egészségterv Ta]á]koZót
Egyesülete l998' auguszlus 18 án Röszkén 26 teIepülés részvéleléVe].
alakult és bírósági végzésscl 1998. Ennek eredményeként decemberben
szeplember 24 én nyi]vántaÍtásba vett negalakult a RegionáIis TelepüJési
közhasznú
Szeryezet. Fó EgésZségterv Egyesület. ame]ynek
tevékenységünk 1999 óta a Települési székhe1ye Röszke'
Egészségterv, mint köZösségi plogÍam 5.
November 25-én rnegtaÍottuk szokásos
megvalósítása' Ennek keretében 2000
jótékonysági bálunkat, melynek eredben végZett tevékenySégünk:
rnényeként42.74,1 Ft-ot könyve]tünk
i.
2000. január i'tól indult a Tankonyha e1.
beruházás megvalósítáSa, a tankonyhát
március 22 én adtuk át aZ általános 2000-ben pályázatokon nyelt támogaiskola
művelódési ház táSok| A Tankonyha vizesblokkjának
Tankonyha tejes 1étrehozására 242'000 Ft. Regionális
használatába.

formájában.

c,4, ur-.pq

megköszöniük a mesteÍek színvona]as
nrunkáját a vizesblokk kialakításában.

Röszke Község

működtetéSe, havonta egy összcjijvetel

f./é urxao,,o,,l

Po1gármester úmak és az

onkormányzatnak a Tankonyha
kialakításához és nűködletéSéheZ
nyújtott sok segítséget.Szintén

futóve$enyt Szelveztünk ki]enc csa]ád

beyimo|ó

Röszke l(özséq

Egyesület előző

yy-,"lnl

megköszönni

'

Elj ötten e há:nak ne gti 5.t el é'ére'

Vi] ulj()n

Tankonyha
működósének első évfordulóiát és azt,
hogy életmód klubunl is már két éve
folyamatoSan tartia összejöveteleit. EZ
alka1omma1 vendégünk volt Durszt
fóorvos úI' mint kedves régi ismerós a

Márta képviSelte' Ez úÍonszeretnénk

falunap alkalnából játékos családi

Lapunk következő

Egészségterv Talá1kozó megrendeZésérc402'000 Ft'

AZ Egyesület Saját bevételei:
A bál bevétele: 42'714 Ft
Egyesüléti tagok tagdía| 5 000 Ft
Az Egyesület kiadásai:
APEH fe]é EHo| 25.000 Ft
Bantszámla fgnntartáSa: l4.000 Ft
AZ Egyesület év végi mérlege: 8.744 Ft.
A beszámolót az Egyesület 200l. ápriJis
6-án tartott köZgyűlésén elfogadta'
Dr. Sövényházi llona
az EgésZségvédőEgyeSü]et elnöke

száma2001. május 9-én jelenik meg. Eszrevételeiket'

írúsaikatés a hirdetéseiket ndjuus 26-ig vdrjuk aTeleházban.
sZerkeszlóség

oprílÍ'

Hírek és gondolatok _ a Plébániából
KERESZTELES:

volt'

feldogozni élményét'Az a pár perces esemény,

Ácsai Pál

5oko1dalú clóadáSt

ami átéltek. nekik tényszerű valóság' Sokan

2001.

Vasár'nap utókonferenciát taÍtottak' A
PÍol' Raymond Moody' a Las
Vegasi Egyetem kutatáSi Tanszékénck
f"ole../oril nrlorld., k rel hrre. krrn$e. rz..Eler

Berényi Csaba és Huszár Gabriella kislia

az élet után'' az egész világorr o1vason könyv 1ett.
Magyar nyelven is 8 kiadásban jeJent rneg' Eddig

Acsai Józsel'ós Pivoda Erzsébet kisfia

librudr 12.
Berényi Richárd

90 mjlIió

1999' október 3'

példányban

el

kelt

kültjnÍé1e

fbrdításokbal. Az érdeklődést a khnikai haIáIból

egyle modernebb eljáIásokkal

HALOTTAINK:

'Íoppantó Lajos 68 éves' Szalma llona férje

't 2001' január 27.
Börcsök Nliklós 86 éveS' Masa Valéria öZvegye
'l 200l. Í'ebnlár 25'
0sznor ics Piroska Ea

er

e.' Öruö. fcrerr cjrl e!)

e

újraéleSztett

emberck é]ménybeszánlolój váltották ki' 1975_
ben figyelt fel czekre a vallomásokra Moody'
amikől az USA-ban irkkor 8 mi]lió. rla már kb':
15 mi1]ió újraéleszletl cmbeÍ

nen meí besZé]ni,

de az egészségügyi személyzet sem kórdezett rá'
Ma már jóva1 tízezer Íölött van a ludomínyosan

az l_4

elóadásokat unanak anól a hatalmas éJményről'

drrir abhdn .r \ i,,1ebln (re/tek.
buc1apesti elóadáson

is

A

mo.lant

személyes beszélgetéSi
lehetőség Volt kb': J5 ha1álköze]i á)lapotból
visszatérl cnrbene] és ennek a HKÁ_nak kutató
orvosaival' pszichiáterekke], anesZteZio1ógussa]
A szombati e]óadáS alka1]náva] Dr
Raymond Moody témája eZ volt| A halálköze1i
és tgo]óguSSa1.

élményck általános jellerrreztii; töIténelmi,
tcoló3iai értelmezések, klinikai halálból újra
élesztett cmberek beszámolói; a látomások
hatása. a fénylény' a nogé]ő tú1v1lág képe;
klinikai ha]ál élrnényeka pszichoterápiás

+ 2001. március 5.

anaLizált esctek száma. Ebbcn

Csiszár Rozália 97 éves. Ka1nár József özvegve
t 200 ]' március 6'

ha1á1kijzcli á]1apotban
é1cs

id. Márki Lajos 8léves. Marinkov Etelka féie

33 % a egy kaput, iblyót lát, és órzi, hogy onnan

ablakot

már nincs visszaút' 35 Ía-a egy alagút után

betekinteni' Ha i]yen ablakok nyí1nak, oda kell

kultúrájának éS vai1ásának megfelelő környezetet
Íalál' TT % ánáI fény vagy férryes lények tűnnek

f1gyelnünk. Ablakot csak lsten nyithat,

f 200l- máÍcius l6'
Kiri Piroska 95 éves. Fülöp MiklóS
+ 2001' március

öZvegyc

l7'

Magyari József 7l éves ' Molnár MáÍia öZvegyc
+ 200l. márcjus 21'

Forgó Árpád 50 évcs, Rost1ts I(atalin

Í 200l'

nrárcius

2l'

férje

Takács llona 85 éves' Kasza Mátyás ózvegye
+

200I' március 27

a műtót több

nétel magasbóII

fe]' 80%-a nagy örömet éIeZ; 99 %_ot eltölt a
ni,ugalom érzése'Az újjáé1esztett. resuscitílt
cmberek 80 a/o a az 1-1 perces látomlis után
gyökerescn megváltoZtatja é]ctvite]ét, fudatosabb

és emberibb éLetet é]. NéInetországban Kb': 4
milljó ernber é]te meg ezt a negláZó e5eményt.
ami rcndsZerint komo]y é1eln]ódvá]toZást okoZoi1.

A holólközeli ólloporok (HKÁ) kufoiási
eredményeiról tortottok konÍerenciót
Budopesten o Semmelweis Egyetem
diszlermében mór<ius ló.l7-l8.ón.
A részvételidíj pénteken 2500'- Ft, szombaton
3000,' Ft volt. A jegyek szánra a nagy érdeklődés
és a terem befogadóképessóPe miatt korlátozott

Borotsog

1990 ig nvugaton is elhanyago1ták annak a
pszichés állapotrrak további megligyclését. ami
olykol több év alatt bontakoziL ki' s mivel nem
tudták fc]dolgozni vagy megbeszélni valakive]
ólményüket' vagy men visszavágytak abba a
.reretettelje. l'örnreretbe.
lelrCjllck
' a. .
gyermekek

2l

o/._a

Szános''vissza_hozolt"

milyen nehéz volt e]búcsúZni
tólük, amikor c1költöZtek aZ
örök

"

öngyilkossá8ot

szívemct' ha vjsszagondo]ok a
kutyáimra. Arra is cm]ékszem,

A nrinap a tévébenegy
.'mobilos'' rek]ámra

képeket lát' p1':

pelces

(HKÁ) az emberek 307o-a

vadászmczókre' AZ uto1só

]

kíséIelt meg.

gyakorlatban. Utárra 6 szakember kiegészító
hozzászólása' Mit je]ent mindez nekünk? Isten
Szerclele ismerhetó felabban hogy az ernberek

t_lril.g az

d

anrclyen

'ti'a'

a

e1é

túlvilágba segít

A kcre'ztér) hit

me

a

lrn'ztLr.

fe]támadásához kapcsolódik és abbó] nő ki'
Testból Va]ó kilépés és a tú1világba való belépés

olyan titok, amelynek feltárulása isten ajándéka
]ehet' Isten olYkor elhúzza a leplet ajövendó világ

o..ll e'

e'óJ' hogr

hiPP)ül'

A h.lal e.

a

fcltámadás nagypénteki éS húSvéti ünnepként lép
bc ele ünkbe' hog1 irzéIeJhe'sür ralanikepper.
hogy az élet a nagyobb' A halál átmenet, aZ élet
örök' Templomunkban nagypénteken este 7'kor

le/dddiI a kere'il ünreple.e e.

d cson^a mi\e'

Húsvétvasímap9_kor feltámadás1 szentmise lesz'

utána utcai könnenelben ünnepeljük
fö]támadáSát'

JéZuS

Boldog ünnepet és az

éiet

diadalmának öIömét kívánom mindenltinek'

ember pozitívan ludja

súlyos

rak'

Kartal Jdzsefplebanos

következményekkel

akiknek munkája nem lenne

vógzódhetnek az ember hatékony. ha munkájukat nem
számára' nrint a legutóbbi segítenéa négylábú barát' Két
tragikus cscpeli eset is. embel balátsága is szólhat egy
Mostanában sajnos Magyaror- éIetÍe, de a kutyákkal kötött
szágon e1szaporodtak aZ ún. barátságunk csak az elmúlá-

e]a]tatott barátomat sírva.
figyelmes'
máÍ nem a zokogva temeltem eJ' A fájdal- ,,kutyagyáIak'' a profit éIdeké- suld<al szűnik meg' Ezért nem
'.Most
kutya az ember legjobb barátja'' mamat és aZ elkeseledésemet ben. és az innen kikerü]ő 'dönlhetünk Í'elelótlenüi a
köZölték és elkezdték sorolni. látva Pclényi doktor úr azzal kutyáknak bizony kétes a kutyatanáSró]' vállalnunk kell,
rniért is van ez így. A rcklámmal vigasztalt, hog)' jön ó még származása. Az embcr túlzásba hogy biztosítjuk a kelló élettelet
hiábava1ó lelt vo]na vitába hozzám kiskutyának védőoltást viszi a kíséIletczéseket'a fajok a mozgásához, a megfeleló
szálLni' így azon kezdtem adni. Akkoriban esküdöZten]. kevergetését' az új és újabb táplílékot kicsi korától öregsétűnődni' hogy vajon az én hogy nem lesz több kutya a taJtrík köZül cgyre több kutya géig, a számta]an védőoltást és
kapcsolatom a kutyárrrmal háznáI' 15 év, amíg a kis elfelejteti, hogy ki a legjobb védelmet a ktilső és belsó
lettem

válÍoZott-c' amióta',mobilos''
lettem. Rovid tciprengés után

S7őrpamacsból öreg kutya 1csz.
és aZ embcr é]ete solán többször

barátja.

A

kutyák aZ élet számta]an
áté1heti aZt a folyamatot, terü]etén teszik hasznossá

mcgnyugodtam, hogy a is
balátságunk a régi, nen1 amíg a kiskutya megilregszik és magukat Számunkra. Ösztöneik
váltoZott senlmit' Amióta az elkcjltözik' Miért iS vetettem segítik őket abban. hogyan kclJ
eszemet tudom, mindig mindezt papírra? Az utóbbi pár a bajt elkerülni. különfé]e
sZelettem a kutyákat. volt is évben bizonyára hallottík, telnrészeti és egyéb kataszt-

ebből elég sok

bajonl'

Most is nelegség járja át
óprílÍs

bizonyossággal állítom,

a

kutyán múlik legkevésbé,hogy
milyen lesz felnóttkorában.

Csak a megfeleJő nevelés és

idomítás teszi öIömtelivé
kutyánkka] kötött barátsá-

olvasták vagy látták a nédiákon .ófákná] szimatuk segítségével gunkat. Környezetünkben

nenegyszer mege1égelte jó kelesztül, hogy a kutya és az aZ enlbcÍ keÍesni és menTeni
ember _ ez a két ósi jó barát
egyre többsZör kelü1 egymással
a szembe. Ezek a történetek

anyám, hogy a kömyék kóbor
kutyái nálam leltek menedék]€.

élősködőkkel szenben. Teljes

sololhatním a fegyveres
1etcket'

különbözó

a

testü_

po1gárvédelmet. a

mentószolgálatokat'

kutya tö1ti öIökösen
veNe az életét,födél

sok
]áncra
né]kül'

fol\,tatás u .következő oldaltln

3

jelezte'
az ó részérőI rendben van a
hiányos étrenddel' vajon mit dolog. Ettól kezdve szorgal_
szólna a gazdája' ha néhány masan órizte a babakocsit' bele
napla helyet cserélne a kutyá is nézett néha' hogy megnyug
jávai. Bizonyára megváltozna a tassa ma8át' soLszol aZ üfes
foLytatás az eLőző

olrJalróL

majd farka csóváIáSáva]

őrző- Ezt a bagédiát is meg lehetett
védó vagy máS tanított tárgyak' volna elózni tiibb odafigye
ból. Persze a kutyák túlnyomó lésse]' türelemmel, ezáIÍal a
többsége nem is jr4r iskolába, de kutya hozzászoklratott volna az
ez nem jelenti azt' hogy buták. új helyzethez: az általa fölállí
ványt engedelmességből,

évezredek nem múltak el tott rangsorban hátrább szorult.
A Biztosak ]ehetünk benne, lrogy
idó múlásával lányom egyle valamikor falkában vadászó és a kurya nem ismeri az
nyakában.
Az én otthonomban a kutya és a jobban kisajátította magának. a lalkavezér alárende]tségében Íígységet'alakoskodáSt, kétszí
macska is családtagnak számít' Játszópajtása lett a homoko- ó1ó állatok köZött a Íönnma- nűséget' és hűségesen ragasztudják' megszokták' bogy zóban és sok megpróbáltatáSt radác és a trílélésérdekébenkodik hozzánk élete végéig.Az
helyük van köZöttünk. Tapasz- kellett kibírnia. Türelemmel szigorú szabályok uralkodtak' A ember dönthet aról, hogy
véleménye az éIetrőI,lánccal

a

kocsit is húségesenvigyáZta'

AZ

Az

nyomtalanu] a kutyákon sem.

a viselte az öltöZtetést, a locsoláSt szabályok betal1ását a minden- milyen kutyával kezdi el a
a és a homokból stilt pogácsa kori vezér el]enórizte. AZ balátságot' Ismernünk kell a
de fordítva is kóstolását' Az is előfordult. emberrel együtt éló md kutya kutya tulajdonságait ahhoz'

talat alapján szelencsésebb' ha

gyeÍekgk születése után iön
házhoz a kiskutya'

piros generációkon keresztül hozta hogy megítéJhessük, lakókörkendóben és magával génjeiben. ösztöneiben nyezetünk megfe]el-e a számáRocky, aZ egyéves németjuhász napszemüvegben fogadott ben- ezeket a szabályokat. Ma is ra. A kutyiík szabadon é]tek az
kankutya. Szegény lerobbant nünket. Jágó, jelenlegi ó- megfigyelhetjük ezt egy egy- ósi időkben' ezt nrai utódaik
ál]apotban volt, és nagyon öÍült' németjuhász kankutyánk hathe- szerű' iskolázatlan kutyán is. A sem felejtették el' bár sokuk
hogy taltozhat valahová, tes korában került hozzánk' úgy velünk é1ó állat ugyanúgy láncon elmélkedik nrinderról.
mindenkit alaposan megszima- nézett ki, mint egy kis medve- kialakítja a falkát, fölállítja a Hosszasan sorolhatnám' mi
tolt, majd barátságáról biztosí- bocs. Nyolc év telt el azóta' és rangsort ós betaÍja a hierar- mindenre kellene odafigyel
tott bennünket azzal, hogy ma már ó áu köZelebb a ',nyug_ chiát' mint évezredekkel ezelótt nünk' ha azt akarjuk, hogy a
megnyalogatta a kezünket. Kata díjkorhatárhoz''' mivcl a kutya a falkatársai. Valószínűleg lelkiismeretünk tiszta ]egyen a
lányom megszülgtése után a egy év alatt hét évet öregszik. A emiatt történhetett a cSepeli kutyával kötött barátsá8ga]
lányommal a karomban ]e8u8- kutya éiete is hasonlóképp tragédia is. Abban a kis lakó- kapcsolatban' Remélem, soraigoltam' odahívtam a kutyát és a zajlik' mint az emberé. Kicsi te]epi lakásban minden szeletet, mat olvasva egy-két gazdiban
szabályok szeint bemutattam korában az evés, az alvás éS a gondoskodás' figyelerrr csak a megszó]aj a lelkiismelet, és javít
őket egymásnak. Dédi mama játék a legfőbb időtöltése' kutyának szólt mindaddig, amíg a kuty,Úa életkörülményein.
nagyon megszidott mondván, kamasz korában az ismeretek és aZ úljszüIött ikerpár meg neln
Horváth Béla
még megeszi a kutya azt a pici szabáIyok betanu]ása a cél. A jelent az életében.A kutya nem
az Önökes a kut}ák barJtj.t
gye-Ieket: De balátunk óvatoaan, kutya felnótté vá]ik' ha az tett máSt, csak harco]t a
aprólékosan körbeszimatolta, iskolában megszerzi a bizonyít- ,,falkában'' kivívott helyéért.
igaz lehet. Zoltán fiam 4 éves hogy hazaérkezésünkkol

került fehéI pöttyöS

lehetett, amikor hozzánk

TAJEl(ON
H U

A IIANARTASI

LLADII(SZALLITASROI

A
Környezelgozdólkodósi
(özhosznú Tórsosóg dz
onkormányzonol köröri
szerzódés olopión 200l.
{ebruór l-lól hetente egy
Szegedi

olkolommol végzi o rendszeres
hullodókszóllitóst.

A hulladék gyűjtóse:
6.00 -tó1

csütörtökön

minden
kezdódően

töÍténik munkaszüneti napon is. A
gyijjtéS ]nduló iránya a Felszabadulás
utca szentmihá]yi út fe]ól.

A

éS az úttcst köZötti

sZűk utciík esetében a
szilárd burkolattal eLlátott
út keresztezódésébe. forgalom
akadályoztatása nélkül töIténik
köZtelületre.
legközelebbi

a

zsákban'

Az

elszállított mennyiség: A

szo]gáltató hetente ingatlanonként 1 db
110 literes szabványos gyűjtőedényből'

2 db ijsszesen 110 liternek
megfelelő zsákban gyűÍött háztaÍási
vagy

hu11adékot.

KöZületektől:

A

he1yi hulladékudvar működési

A hulladékudvar csak ]akossági
sze]ektíven gyűjtött' naponta egy
rend.je:

ulánfutónyi rnennyiségű

(1

Beszállítható hul1adékok' amelyek
táIoláSa konténerekben sze1ektíven

történik: papíÍ'fém, műanyagok'
mezőgazdasági fólirík, PET palackok,
építésiés bontási törmelék, föld, zö]d
hulladékok, fanyesedékek' öblös

szál]ítsák be, és kétjéka keze1ő

SzeÍnélyzet Se8ítsé8étIAhulladékudvar

Egyéni szerződés alapjiín

a

hulladékokat

a

sZegedi Kömyezetgazdálkodási Kht.
szállítójárrnűveivel a SándoÍa]vi úti

Kiizponti Hulladéklerakó

maj ú'lísta sportpa.lg

Május 1-én közös

ú.n !

Telepre

majrálist szefr'ez a

Röszkei Sport Kör a falu minden
lalrosával.

Programoke

és sft

üveg' gumiabroncsok' lomok. Kérjük
hogy ezen hulladékokat elkü]önítve

konténerekbő]

Ismét tirltsiik eguütt a

ml)

hu]ladékot fogad be'

keze1ő személyzettel el]átott' A megte]l

hulladék kihelyezése: aZ ingatlan

be.járata

meghatároZott mennyiséget'

kispalr'rás labdarugó mérkőzések minden korosztál'vbarr (alvég-ftilvégössze-

csapások)'

:

s.efekek kocsikráztat'{sa.

Nvilvotor1úsi idő.

BbéalÍől Fehér Szilveszter gondoskodik fegvek nála kaphatók). Biife a

Kedd-Szombat: lJ.0()-16.00

prál5'arr

szállítja be

Hétfő, Vasámap: Szünnap
KöSZönjük,

hogy a kiimyezet védelme

érdekében íelkeresi a röszkei
hul1adókudvart!

Tisztelettel:
Szabó Ferenc

iizemel.

Ezen til' mindenki szabadon alakíthatja pro$ramját (főzés sportolás
stb.).
Röszkeí SK Vezetősége

ügyveZető igazgató

úprÍlÍs

HIREK

ogi rovat
BüntetÖoontok a
közlekeáeshen

közuti

bclü

..ll

cp1:z.'l' eltet lren

módon csőkkentcni

{

200l. jlnuar l_iö po']lI.

oor,trend.zcr

a

pontokat.

l -,1r

a

I

nd\,/cl t.rnóz,' bün..elekmcnie( t'
epe'ziti ki - lzaor')'erte.i c' \,, lD'l]\.ell.\c\ r ]0Ó0' ,\i
bÜnt.ro jop'z'h:r rokLr'n l't.;_ aX\V||l löl\en] .'L.2'.,/dnu
h-td,,/o.l ./Jr^c nrcnJ./en.

lir

rr..le\let..zeril.: I0onLo\ bln
csc]ekÍ].iények ( scgitségnyújtás
elrlulaszrísa; közúti ieizély
.ztet<.: i:,rmu,,zete. irt,. r.,i,

a]iözúti köz]ekedéssc1 ösSZef üg_
gö bűncselckménv vagv a kózúti

l,"z ekedc. bi,,ton,rii .ol,,zot
tan leszélyeztelö szabáh'SéÍtés bódu]tállapotlran; jáművezetás
eIköVetojét a biróság vag1 tiltoÍ ítengedó5eI csclbenha'

clnJrr'/- gij.' J "oni,^ búnc.c]elm,nr
talt:t l oc1 a l_ell.ztr' btt..lp Nö/Jl na'g.Ll oknlr..r l poni,^
kjszabísát az elkövelö tudomá- szabálvsértésck 1jánriűvezités az
tzrb"lr.e'te' h,llo.Jg

r

nyilván-

Sul vette' a büntetópont

e]ti]tás tar1ama aIáft; ittas lezctós:

ta ásba vélelétel Lcll végezni' sebcsségkorlátozás

\

n i,tlaplhdrn nteg font. h.

a

cikövelót

,r/

A pontok

A

r/ el.oib,et L,

jogeróre vasúti átjdrón

emelkedését mege]óZóen

keil'

jclentós

a/

járművezetéstól elözésszabályainakrrrelsénése;

ehiltották. éS az c1tiltás
összcgi/űjtöll

Lt leTe.e;

pontokat is

átha1ac]ái szabá_

lvainak megsértése] a kölúti

tör.ólni közlekedés rendjénck megza'
var.ása: engedély nélküli vezáós:

mértéke:

biztonságós köz1ekerlésre a]kal_

búncsclekmény gondatlan matlan jármú vezetése, üZem

eikövetése esetén 4. szárrdékos

ellorctc,c e.ercr -.

.z"h:il),

értéselkövetésc esetén ] pont'

A

képtelen íék'

komlány

lcjz.i-

berenrl..ze. e.,t,.n:

^jr.rr
kedésj szabá]vok kiscbb fokú

\) l\r1 arlo r \e/(lut enreoer) neg,e-te\(. dmcnn)ib(n d
n1i r, rt.nr' reszeker' rczet ,
iop.erte. .rJ. lel)11 nre!rtJtr
oontlcndszet' .datait' Hr J -olUll kíi.oe ren ..rrnlhit': l
j-rmiereto r)irrlrta rurt polrl- m(g(ireuelt \cbe,.c!h!ldr cs,,rialnak 'zlra ulL:- \i]e) '"bÉ n.';1ecler' l rö.t.no
mcghaladja a l8 al. a N)ilván_ túllépése;irínyje1zésszabílvai
tant] r'.'z' ronil l-:tarozr'a] nd\ neP./PIe.e: he\"nr.'l''ó.i'i
vezetói cngedé1yét. és a

()'ra

l

csökkenti.

pontokat szabályok negszegésel megfordu]ás, hátramJnet szabá]vainak

tonJ'.'nzéten rllo te.zre

e]lel 'l (P./c!e\e 'lulop]l)' n' . JlU_
lehet r ..zal'3fn o qq7s1r .lon: m(!tll.r\ rikel".z e,oo.,

vezel

engedélyt' leghamaÍabb a
ben; megállás kijelölt gy'alogos_
ói engedély leadásától szánrított átkelohelyen. vaiaminii g1:ato_
6. hóMpot követÓen. Ónként
gos_ítkel"ohcIy elorr: táviisigi
réSZl ]ehet venni utálképzésen'fényszóró hrisználatára vona]_

is

'

ezzel a pontokal csökkenteni kozó szabályok megszegésc.
lchet i4 pontig 9 ponttal, 15-17
Dr..{ira i;abrie

pont köZött

5 ponlta]. Eg)'

éven

Kúttúfás' szÍvattyriiavítás
Vállalom ÍÍIott kutak készítését
házi vízellátásra.
kiskeltek öntöZéSéIe és sok szűróvel. nagyobb
vízhozamok eléréséreis'
Vá11alom más által készítettkuta_k javítását, kútfej
cseréjét.

Vállalom vízszivattyúk javítását ós t'elújítáSát
(hozom-viszem).

EllenóIizzék öntöZó

berendezéseiket' hogy idóben
elvégeztesséka szükséges javításokat!

Kormány Tibor válIalkozó

6725 Szeged, Földm íves u.47la
Tet.: 443-634, 06,3019589 jj}

a

üg)'ród

A leNczett képvi5e1ó lcstüled munkarcnd Szefint cSak április közepén kel1ene
tesülcti tiléSt 1anani. nléEis a hatáÍidós Ciöntések me_tkívánják. hogy rendkívüli
ii]éscken iS döntésl hozzanak képviselóink' Ígv voit ez március 7_én is. arlikor
lóleg küliinböző piLlyáZalok beadási'Lt illetíjen kel]ett aZ önréSzek ijsszegéró]
döntenjiik a képviselőknek. A Széchenyi_terv pálYáZatai köZü] Röszkc is
megptóbál lbrr'ásokioz jum], anre1yet eIsósorban a községünk ]ntéZnénYeinek
li jle'zt...'1. .'
nl' h(' A Tú\ í d,]e.i lrlz lclc.zet kczetenek 'elie' c.cr.je

';'u
"tan
moSt aZ cnergiatakirrékossígi
program kerctében a hornlokzat fe1újítással egy
időbcn ]ehetősóg nyí]hat pál1'ázat útján az elöÍegcdeft nyí]ás7áIók cserejérc is' E
munkálatokhoz aZ önkományzat 2 200 0l]0 forintos ijnrésszc]
lárul hozzí' A

tclepülésck zo]dfelü1et növe]ósónek

tálnogatÍsi lehctősége

kapcsán

megúju1hatna a Felszaba<lu]ás utca llontjín lévő. most més kerítósse]
kcj'o. Ir.rtatutt p:r.\ Az rh\ez lJr'llo'l önre./ o):/c3e 10tl , tgQ 16.1n .l p.r1 1,319^

beadását a testülot megszavazta' Minden évben lehctóség nYilik alr.a is. hogy ún'

krjznúvo]ódési érdeke]tSégnö!cló pái!á7aton a nrűvelődési házak
graÍapíthaSSák technikai eszkijzeiket, erÍő] is pozitív döntés SZülctett'
Módosítdsra kcrü]t Rószke KöZség KöZbiZtonságáéÍt A]apítván} altllíró okirata:
a kuratóriunr és a feIügyeló bi7ottság tlgjainak szemó]ye vállo7ott

ncg' A máI
két évc Íbnáshiánnyal kiizdő ijnkomán}'zatok közé tanozik sajnos Röszke
lözlu A \'o\ n|:|'a.J'J rd ler.'t':.e;<t ÓNHlKl p]'\J/.l' Il]Jl\_e

''

''i

'l|ó|

l,7

idén 1s adunk bc icén}'l' .\ téI.ségi hu1)adékgazdálkodás együtnnűködósi

lehetóségelnek 1avítása a cél azza] a pályázaftal. amelvnck keretében Szeged
városa. mint gcs7torslcl1 Segíti a köIl}e7ó lolepiilésekct jS' EZt a törckvéSt
önkonnán\Zatunk egy 5zándókn1'i1atkozat aláírásával crósítetrc meg'

a szennyvízberuházásunk további
ü1eneinek megvalósílására beadott címzetl lílnogatási ]ehetósógról. a lenek
MárciuS 28-án szavaznak a képviselók

./elll ill

r.

poll.zltrk.r ntcvrrln.

l.r\

fpl/-.J\

.eue/(ip-e

BMM

$

zennyv

lzh

ú ló z o t

Valamennyi beherületi ingatlantu]ajdonos e]őlt ismeÍetes az a tény' hogl 2000 ben
clkéSZljlt a SZenny!íZhá]óZat épíLósének5(]% a' így megépült a hálrizat és működik

a kóvelkezó utcákban 509 ingadanon: Petófi sándor utca a Paorikavendéslótól a
rasút téléesó részén. Felszabadulás utca Paprikavenrléglótól a Bestloods Ri-jp
esó
'e./.'n. Jo/{t q.ltld u.,.. S,,cpedi ur.,.. Jrnr.r U)ulJ u(r. R.rkocri fererc
ur.a.
Vasút utcl, Május l ulca. MaIx Károh utca' Lchel ulca. RóZsa utca, Rotek utca.
Deák Ferenc utca. Hunyadi János ulca. Pacsirta utca. Bercsénvi lvlikla)s utca' A
1r1 l161,1.,n..1nlhnl nt.;ill"p.ll.r o t,/orb,ri .rrol1
rz 500 rnc:rtl-ntL

-rro.
"jdono.
közti] mindöSszcsen 12]-en köliÍték r'á a hálózatra a házlartásukban ke]eikezett
szennl'vizet' enrrck részben oka az. hogv kéSő ósszel ]ctt üZembe he]\czve a
reno./e-nJ.J} re./cL.Jo'/\Jn\ 'lla']ldó'U1.n all trj'ber nennen,kral'aIk,,zni

a betaevás veszé]),e rrriat1 a

úkötéslc' \4osl í]zonban már

aZ idóiárás ]chetővé teszr

a rácsatlakozást. Tiszteletlel kéren azon ingatiari tu]aidonoSokal' akjk més nem

lö'öllL(r--'/c1n}\l/hdo/dll'.hoqr.zrrt'\iJierekrtttnkrtrlpo\on-UU
ótíjg

vízmű gépháznál

o,u

l

szerződósek negkÖ1ésél' V'alamcnnyi i]igat]antula.jdonosl

Az

f'eIkerestrlnk ez ügybeir.

többsóge be1épett a tálsu]atba i]]etve iötölt
'illd.l.]írlclDen,/l.l-i 'zct'z']de.t' li) az Ór lonrrjn1u' t .( ll,'Ínog_l' .i prl)./alol
n1újton be a Kormányhoz t berulrízás n]cgvalósíLisithoz szükséges a lakossági
hozzájáruláson fe]ü1i lbrrások e]óteremlése cé1jából. TiszteIettel kérenr azÁ
ir!,at arr t '1" 0..... l,'. rkik:r me;\ere.e, ,lnlorrit"l-"r nteg bizonrrahrok rc.6,,
a szcrzódéskötést és x táIsulatj la8ságol illetóen' hogy szíveskedjenek a
TakaróksZövetkezete1
e7 üg\ben le]keresnj. ahol a munkltársak kéizségget
ingatlantu1ajdonosok

n)'iÚnnak Segítsó3et.

Magyari LászIó
polgármester.

úprilis

l

a fe]téte]eklól

érdeklódni és rákömi a hálóZatra' A telepiiléS
belterületének további utcáira vonatkozóan 2000' év Clccenberóben neskezrliiik I
csato]'i]a tarrsulat szervczését.va]amint
lakástakarékpénztári elótak'arékossági
a

NEVJEGY
Erdész Pisto bótsit kérlem meg o
nopokbon orro. hogy ugyon irion már

eov rövid bemutotkozó <ikket o
r5izkei úisóo olvosóinok! Hiszen

természetei, Fogy én iól tudom rólo,
hogy mennyire szereti o sokkot. o
keiésztreiwény feitésétés készilését
is, de ezi o iöszkeiek nem igozón
tudiók! Pisto bócsibon olyon
meöbizhotó és segitőkész, csuposziv
emEert ismerlem meq, okit fontosnok
tortok önöknek is be-mulorni. A tolusi
sullogó szerkeszró'9órdóiónok
roqiokénr is részt vesz hónopról"
hó'n'opro o munkábon, oiónlom siives
figye|mÜkbe cikkeil és oz áltolo
készitett keresztreiwényeker!
BMM

Textilipa Rt nél, beajánlottak

a

csapatbajnokSágaiban (felnótt és ifjúsági),
va]amint aZ amatőI csapatbajnokságban is

fonodába

3 forduló után mindegyik
csapatunk még veretlen' A sakl<-szakosZtá]y veZetéSénkívü1 a Csongrád
Megyei Sakk szövetség einökségében is

nyújtógépre dolgozni.2 heti betanulás után
gépen dolgoztam 3 műszakban' A munka

szerepel.

technikus képzőjét,majd 1947-ben

dolgoztam közel 20 évet' 4 évig ügyveze
tő elnikként is. Mióta nyugdíjas vagyok

mel1ett esti tagoZaton elvégeztem a
budapesti Bolyli TextiliskoIa l éve'
technikusi munkaköIbe kerühem. délelótti

műszakba. Szintén munka mellett

(16 éve)' a rejtvényfejtéstis verseny-

a

szerűen csiná]om. 1994-ben haladó fokon

Budapesti MűSZaki Egygtem esti tagoza_

tán 195l-ben textilmérnöki

országos bajnokságot nyeÍtem' Előtte
többször olsZágos bajnokSágot nyefi
ha]adó csapat tagia Voltam. 1995 óta

diplomát

szeleZtem. Különbözó beosZtásokban
dolgoztam a Kispesti TextilgyáI Rt-nél
1954 ig, amikor kineveztek a szegedi

béIbe vettek szülőviírosom mellett, Vasad
község határában egy tanyát, .ahol

dolgozott már (10 évvel volt idósebb
nálam), a testvéIek köZül én egyedül

spoftegyesület sakk szakosztályát, amelynek 20 éve a vezetője vagyok. A Szegedi

mezógazdasági munl<ából éltünt. En a
nlolcadik glermek voltam e\ lanyai
iskolában végeztem öt elemi osztályt'
Utána. mivel a leg|'ialalabb nőrerem is

sZeptember 1-től átvett bennünket a
Röszkei sportköL A csapat a csonglád
Megyei Sakk sZövetség 1. osztályú

Nóvéreim, akik fonónőként dolgoztak
Pestszentlőrincen az Altalános Fonó éS

Textilipali Technikumba mérnök-tanárnak. Itt tanítottam l963-ig, amikor
visszamentem az iparba dolgozni. 1972ben a Budapesti Közgazdasági Egyetem

sZülettem 1925-ben, Monoron, PeSt
megyében. Szüleim 3 éves koromban

Textilművek SE megszínésévela szakosztályt sikelült me8menteni, mivel 1 évig
a Biliárd Casino SE, majd 2 évig Gyálarét
SE néven szelepelhettünk' majd 1988.

mehettem gimnáziumba' vonattal jifutam
be Pestszent]őrincre. Mivel szegények
vo]tak a szüleim éS én kitűnő tanuló
vo]tam, nem kellett tandíjat fizetnem'
1945-ben érettségiztem. 1946-ban
fényképészsegédlettem és munl(anélkü]i.

mestgdokú versenyzó vagyok.

A

szegedi

Bartók Béla Rejtvény Klub mesterfokú
csapatának tagiaként (EIdésZ István,

Holváth lstván, Klein Anna, Savanya
l\lván t o15/agos c\apalVersen) l i.

nyeúünk, de többsZöI végeztünk második'
illetve harmadik helyen is. Bár Szegeden
lakom' a csapat révénröszkeinek érzem
már magam, hiszen nagyon jól megértjük

IeveIeZő tagozaÍán ménök-közgazdász
diplomát szereztem' 1985-be[ mentem
nyugdíjba a Szegedi Textilmijvekból. Itt
1981 ben megszeÍveztem a gyári

egymást azokkal a röszkei emberekkel,
akikkel közelebbi ismeretségbe ke ltem.

versidéZete: ,,Nem ha] meg az' ki mil]iókÍa ktjlti dús élte kncséf''
A beérkezett l1 helyes megfejtésből hármat so$oltunk ki. A szerencsés

negfejtők a Teleházban vehetik át nyereményüket:
Sándorné 6758 RöSZke. Felszabadulás

l'

u. 87'' 2'

Kilály

Szűcs

szi]vesztemé 6758 Röszke. Deák F' u' 16' 3' Hódi lstvánné 6758
Röszke, Rákóczi u. 87. Gratulálunk!

A

Beretzk Péter TelmészetyédelmíKlub Eg1esütet
környezetlédő szakköröseinek rejtvénye a víz vilógnapja
(mdrcius 22.) alkalmóból kószük' A szerencsés megfejtók
köZül 3 Szgmélyt a Szakkörösök

jutalomban részesítenek.

vÍZsZintes:
1.

A

mókus zápfogának a fe1színe' 2. A jegesmedve

kedvenc táp]áléka. 3. Gomba és moszat együttéléséból
számazó törZS neve' 4. Egy áJlatfaj, melynek utódai 3

éves korukra fellóarck ki, ragadozó életmódúak'
zápíogai kevésbé élesek. 5' Növényzeti öv' melynek

ta1aja

nyáron mocsaras' 6' Barnamoszatok testfelépítéSe'

Yízben éIő falánk halpusztító' 8' A tundn jellemzó
kömygzeti tényezője' 9. Kínában haláSzatra használt
madár' 10. Növényfaj' meiynek lombhullató levelei
csomókbal fejlódnek' 11. A cápák farok úszójának állása'
12' A tenger hőmérsék]ete és a plankton tömege köZijtti
arányosság. 14. Milyen életmódhoz alakult az e]zárható on
'1'

és fülnyílás' orsó alakú test. Iövid, sima szór' megnyúlt újjak
köZötti

hfutya.

Függőleges:

11. Pla*ton á]1atai is lehetnek' 12' Farkasok csopo ja' 14. Ide jut a
csalánozók tápláléka' 1ó. Bálnák p]anktonszűréSét segíti. 17' siketfajd

náSztánca. 18' Fenyóóserdő'

19' Egy védett ncivényfaj neve, mely

a

rnegfejtés is!

oprlks

+

R

E

E

szeÍeteffel várjuk kedves vásárlóinkat
az rl-ös főútvonal mentén éjjel-nappal nyitva tartó
zebÍa tvtarket áruházunkbal
q

A húsrplr!!rycpgLkÖzeledtével tartósan alqslaly lil4uLbÓl
lirdetést felmutató vásiirlóinknak 3 % vác44é!t9d!94!ényt biztosítunk

!

ÍzelÍtő akciós árukészletünkből:

Élelmiszer:
Trappista sajt 1.250,- Ft{<g Kristálycukor 175,- Ft/kg Vákuum só 45,_ Ft/kg Kinder tojás 125,- Ft/db Vákuumcsomagolt omnia kávé 1.780'- Ftikg Vákuum-csomagolt omnia kávó 250gr 460,- Ft Chibo Fami1y kávé
1.150'- Ft/kc Chibo Family kávé 250gr 350,- Ft

Üzletünkben a mirelitiíruk ls igen kedvező áron szerezhetők be]

Üdítő és szeszes italok:
Coca-Cola 2'512I5,- Ft Pepsi Cola 21 184,-!t Hey-Ho rostos barack üdítő 21225,-Ft
Soproni Aszok és Arany Aszok sör 100,- Ftiüveg

vegyi áruk:
ia 5kg-os mosópor 1.010,- Ft

Ariel 6kg-os mosópor 2'695,- Ft Tíx 6kg-os mosópor 2.310,- Ft Persil

(

kiszerelés) 6kg-os mosópor 2.500,- Ft Domestos T50m1295,- Ft Pantene sampon 200ml 399,_ Ft Colgate
fogkrém 175 m1 185'_ FtAmodent íogkrém75m1 140,_ Ft Fa deo 150ml 335,- Ft.

Az eddig felsorolt cikkeken kívü1 kapható még: MDC motorolaj
coll-os, 25m-es locsolótöm1ő

Ftos iiron! 1
kg-os pa1ack ára2.690,-Ft

1Ol_es kiszerelésben 3.400,-

5.700,- Ft PB-gázpalackok cseréje éjjel-nappa1, a 11,5

Ezen kívü1 parkoló-szelvényeket, autópálya (M1' M3) matricákat és térképeketis vásárolhat nálunk!
Kényelme' par.kolási lehetóséggel, gyors és udvarias kiszolgá|ással várjuk önt,
Kellemes HúsvétiÜnnepeket kivánva minden eddigi és leendő Úásárlónknák egyaiánt!

Garázsok, raktárak, üz1ethelyiségek

stb. céljára alkalmas' könnyűszerkezetes el€mekből akrár házilag
ősszeszelelhető

építményekmegren-

delhe1ók hószi8etelt€n
Tel.: 6?1416-53'7,

1

0R

is'
10-3'1

34

A mÍivelödésí házban
változatlanul műhödlk a

fotó-szotgáttatás!
Fekete-lehér és színes lil'nek
elöhivása' nagyitáea

I}róthtiló' horganyzott és
míianyag bevonatos
lonatolr' nadrirháló.
huzatok legolcsóbban a
készítötől!
Domaszét' ÚÍrorö u. l. TeL:
62I ra+I'27' obro /'Í&16t5
úpríIis

ninden méretben!
Szolg{llatási árak:
9x13 fénykép: 30 Ft/db
Negatív filmhívás: 300 Ft/db

Fénylrepezéslrcrltlnek kaphatók!

7
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Hil REI

Aztjátssza a gyerek, hogy ó a kalauz. az orvos' a
soÍór' A lányok babázni kezdenek, eljátszák azt,
amit eddig átéitek; eddig ők voltak a gyerckek,
most' a játékban ők a szülók'
A ki\g)erek nen..a1, indulatait. de i.merete t i'
játékban iqezi ki, játékban gyakorolja. Ha
buszsofőrt .játszik utánozza a buszsofőrt. Előbb

hívja' bekiá]tI
Megyek, csak összeszedem a vacrkjaimal'
lgy hatja át egymást a gyerekben játékvilág és az

Kínozza aZ ál]atokatI
Nyúlketrec eIaitt nég)'kézlábra kupolodik' éS ő iS

lába). ménes a kukoricakóróból és kígyó drótra
fűzött cirokdarabkából vagy dugóbó1.. '
Minden vacakot. szemgtet halahold a Sétfuól!
A gyerek szívesen gyű;ti és lalagja meg őSszel a
vadgesztenyét babának' pipának. pamuttal éS
gombostűvei karosszéknek. Kedves vadgesZtenyc-á]latkákat iS lehet készíteni a vld8eszten),c
]ehul]ó száraiból ez testük' lábuk, farkincájuk
és fe1ük a megfaragon. ráhúZott vadgesztenye'
Ha egyszer megtanulták évekig remekül

solőr szerepét' Ebben az utánzásban lanulja meg
c\ rcndezi i1,/1. an it ud a ri'ag-.'1.- Srar.zor r.
panaszolja a
megcsinálja, már zúg a fejem
mama. Pe$Ze fárasztó egy átdo]gozott nap után'
hogy hazavisszük a gyereket aZ óvodábó]' éS ott

a káposztale!e]et ropogtatja vagy szalad a lepke
után' éS számnyá terpesztctt karjáVa1 ő iS libegéSt
játszik' De ha a 1epke torára cérnát köl, úgy lepíti.

gyeÍekek'
Még a türeImet]en gyerek is meglepő türelemmel

megfigyelte önkéntelenül

.

vele' Ha valakife1rúg egy fahasábot. Juli sír' men
aZ mesütötte ma8át, dc ha a nagymama ebédelni

-, és most eljátssza a

-

lolal' lallog. mlnl 'alam' dörrper.
megálláS nélkül játszik tovább' Jó volna. ha meg
tudnánt áilni' hogy ne szóljunk rá: ,,Hagyd rnár
abba!" mert játszani egész nap kell' Es ez ellen

Kínzás]

A

kisgyelek természetes játszótársa a szü]ő' a
felnótt' de mindenkit és mindent azonna]

Hát..'

négyéves' Fahasábokkai királyozik. A
kilályozás azt jelenti, hogy aZ öt fahasáb köZül aZ

játékok elkészítésévela

legegyszerűbbcl kezdjük' éS aZ

Es ha ,'tudományos kisérlet':

Álfll]At|5:

gyerek elóre átgondo]t tervet valósít meg'

kiíejezódésc' Ez jó11áthatóan külónbözik

T' Juli

e

e]ején együtt cSináliuk vele. Fol1t toi,'

lény'ek kínzására. eZ kedvezait]en je], rossZ
állapotának tünete sérelmek és fé]e]mek

a

növénnyel' az á1lattal is'

harmadik' a legkisebb, a kirá]ykisasszony,

üi neki. ha a

gyerek szenvedélyesen veti magát a kisebb

másik hagyja rnagát.

Irral1ne.

elszórakoznak

'

örőmnrel fogadja, mert minden erejével azon van,
hogy pontosan utánozzon' (Akár a jó színész.)A

rglik a bagollkirill. ma.rk r

-

nreglévó elernekbó1 valami újat r&k össze. épít.
Elemi eszköze az építésnek:a kocka és a honrok;
de a gyerek a konstruálásnak enné1 tágabb,
sokfélébb lchetóségét igényli.
Igaz. hogy ilyenkor ..kegyedenkedik a rova
rokkal; igába fogja, riipteti _ vagy éppen kitépi a
számyukat, úgy ináSzatja őket..'
Ha tényleg kegyetlenkedós _ akkor a rnélyén
persze másfajta indu]at húZódhal meg' Ha a

De ha aZéÍ szólunk közbe' hogy megmondjuk; a
indul a
buszsofór elóbb mondja. hogy
''Vigyázat'
kocsi''' és csak azután csönget _ ezt a gyerek

Már Arany János iS föijegyezte, hogy játszik

a

nek tekintenénk'] Ez már konstrukciós. szerkesztő
és tervező játék.

a gyerek nem tehet semmit. Ha kényszerrel
Leál]ítjuk - elóször szomorú' aztán ,'ideges'' ]esz'

a

ki

játékvilágban bontakoznak

maga meg a céma végétÍb&ia, fut utána' akkoÍ
nrár új e1emmel gazdagodott a játéka.

pölög.

játszótársául fogad, ha

a

igazi;

gyereknck azok a képeSségei, aÍnelyekke] késóbb
az igazi világban eligazoc1ik majd.

ELfogadták, eredménycsnek minősítenék a
coMENIUs 2000 program I' sz' nodelljét
inlézményüntben'

ovodánk tehát COMENIUS 2000
M 1 N Ó s Éc s t z T o s Í T o T T
PARTNERKÖZPoNTÚ intézmény'
A II' sz' model] építésévelfolytaquk a munkát'

amely a teljes körű fblyamltszabályozásl vál1a1ta
fel.

Az

jnfomációáram]ás

gyakolításáIa' melyet a

kérdőívvei megkérdezett partnereink

iS

javaso1tak, a következó megoldásokat kíná]juk a
csalás1átogatások' SZülói értekez]gtek. szemé1yes

szű1ő-óvó beszé1getések, ezen újság hasábjai

a

..konstruá]ástól'''

mellett:

a

A konstrukciós lehetóségek igazi sokféleségéta

a

növényvilág adja a gyereknek'
Nádparipa és Íűzfasíp,dióhéj citera (céma van

olvashatnak aktuális infornációkat aZ óYoda
mindennapi életéró]' Játékbani nevelésünkró].
gyermekeknek kfuált 1ehetőségekől' minőség

negyedik a hős Palkó és az ötödik (eZ íekszik, a
többi négy á1l) srírkány, repülti griff, táltos, meg

ráfeszítve vagy csónakocska.

ani meg ^ell. Juli me\eL jalc/ \ e. de run ugy.
hogy csak egyszerűen babázik valamelyik
iaha'dbbdl _öllö/lell. eteLi' altatja-' de az is

FALIÚJSÁG

vitor1áshajó a dió

félhéjából) és napraforgó kerekű szekér.'

'

ezek
csak a legegyszerúbbek.
On rrn aztan r babc pip.rc.r'rJgbol - pipac. a
szoknyája, patlogtaÍóS ostor kiikából, pörgő csiga
fából, gulya a krumpliból (ágacska az állatok

elófotdult már, hogy Ju]i és az egyik fahasáb
odébbhúzódik a többiektól, s Juli ilyenkor beszél

_ az

óvoda előterében ahol

biztosítási.eredményeinkról'
PosTALADA amely információkat, ötleteket'
kívánságokat is fogad és vár' nem csak szü]óktő1.
POTBEIRATKoZAS: április 28. szombat ll-12ig.

Weöres Sándor

Tavaszköszöntő
sándol napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél'
zsákban Benedek
hoz majd rneleget,
nincs több fázás boldog' aki él.
j

*r-L.

Már közhíné szétdoboltatik:
minden kislányt férjhez adatik'
sZőkék ]egelébb,
aZ

tán feketék,

végül bamák és a rnaradék'

'*"__1".
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Iskolánk idén is meglendezte a íarsangi
mulatsígot, arrrclyet 2001' február ló-án
Ía ottunk

a

tomacsarnokban' Mindenki váta már

a jelmezeket éS a tombolát.

Eljöll a

nap,

na_q}

készülődés volt' Elóször a .jelmezek kerü1tek

bemulatásra, amelyek közü1

öt]etesek,

színpompáSak és vidámsággal teliek kerültek ki.

A

7

Versenyek:

Fononq

győZtesek Sok SZép ajándékot kaptak.

könyvekct, tortát' plüssállatkát. A
gyümöIcskosarakat a dr' Beretzk Péter
Természetvédelmj Klub e]isneréSeként Vehették

nyelteSek. Ezután a tombolasorsoláS
következett. amelynek 3 fődíja volt: egy

8. osztályosok számára véget

é aZ

országos EgyháZtöIténeti Verseny,
eredményről a következő

az

számban olvashatnak'

TerméSzetvédelmi és madárvédelmi versenyre
iS, a
kéSzü1nek a kömyezetvéde]mi szaktöIösök
megmérettetés sZegeden ]esZ'

Aprilis 23'án Dócon megyei B9retzk

Pétor

cÍrrű elóadásra és egy csongrádi 4 személyes
nyaraiás' Sokan izgultú' hogy nyernek-e. Az

apróbb nyer'emények után
következtek. végül a fődíjak jS

nagyobbak

Április 4'én Vlocskó Mihály igazgató úr
vezgtéséve]néhíny tanulónk tészt vesz a
matematika területi versenyen.

Tovóbbtonulós

Mi 8'

osztlílyosok január óta bizlosan tudjuk'
hogy milyen és rnelyik iSkolákat akarjuk

nepjelölni. A/ o./lal) na!} -e\/e
szakközépiskolít. hárnan szakiskolát

Túmogatóink széles táborónak ezúton is

munkátkapni'
Vann:rl rr.r"nr egr paran. alik girnnrz'-mut
jelö1tek' é5 legalább 20-25 éves korukig tanulni

kezdódhetett a táncI
köSl.ötlj

ük

se gíhégüke

t

ós minél hamarabb befe1ezni, majd

szeretnénck' A köZépiSkolai topiistán eJsti helyen

!

Szűcs Krisztina

tehát a Vasvári. mísodjk a KőÍöSsy (nindkettő

szakközépisko1a), harmadik a

közgazdasági

(Úirollndu!ó
Mostmór minden kétségetkizóróon
igoz o hir! Végre ismét lesz diókrovot o
Sutlogóbon. TervezÜnk kÜlönÍéle

iótékokot, versenyÍelhivósokot,
cikkeket me9ielentetni. lehetóségei
srerelnénk biztositoni o diákponoszok

megielenteÉséreis! (Lészen lehót ,,5iros
és fogcsikorgotós" is, ohogyon ozl oz

evongéliumokbon olvoshotiuk) lskoloi
hírek rovotunkbon oz éppen oktuális
in{ormóciókol tolóliók meg o kedves
érdeklődók' togodiák és {orgossók
iehót szeretettel ezeket o sorokotl

veZetóje

tanu]nak. hogy

sike

SzorgoSan

A

meghaladni a

15 000

forintot'

s

fiZetni

akíl 3 havi

részletben is lehet (április-június) Vlocskó
Mihály igazgató úmál. Nagy Szeretette] várunk
miné] több diákot' (a váÍható élményekrő] a
követkeZő sZámban o]vashatnak beszámolót)

lskolánk április má1us ibrdulóján papírgyűJtéSt
szervez. kéljük' segítsenek ebben. hiszen az

ljön jó eredménnyel zámiuk

kirándu1ni

A

tavaszi szünet április l1'-17-ig

talt.

ISko]ánkban elikor oktatáS, napkö7i nem lesz'

úpríIis

aZ órának.

mindcnkinek ki kellett
hajal

ke]]ett száLítani. és már készen is vo]tunk.
Megettük

a

magunkkal vitt uzsonnál, felszálltunk

Mikor visszaértünk, még mindig vizesek voltunk'

AZtán irány hazaIjI Nekünk' aza7'

er'edményeinkról csak

a következő

Iskolánk ebben a tanévben 5ZínháZbél]eteket
vásárolt, amel]ye] a 4 8' osztá1yosok szellemiaZ

lihrrrír l]_án a.lános vjtéz címríelóadást nézték
neg. \"p1on \rnuk c/r r nrpot. hi.zen rn. i.
kajztük lehettünk. Kissné Veres Györgyi tanámő

kíséretébenautóbusszal utaztunk szegedre.

A

tavaszias cstében elsétáhunk a színházig. A
'/eled: \e_n/cli Szrrhaz epülete g}önyörLi. '

örühünk' hogy újra megcsodálhatjuk díszes
oSzIopait' mennyczeteit. IZgalottan vánuk a darab

kezdetét. Vé8re elsötétüh a néZőtér' és
fe1cSendii]t a nyitány. AZután felgórdül1 a
függöny, s aZ egyszerű díszletek köZÖtt máris
megeJevenedtek Petófi e1beszéló költeményének

színészek nagy átéléssel'dalolva

Nekünk Iluska

rnostohájának játéka és a huszárok ruhája tetszett

a legjobban' Érdekes megolilás volt' ahogyan a
aprócska sínen moZ8atták, és

a csatajelenetet rajzfilmrészlet
levetítéséve]helyetlesíletÍék'A harnadik
ahogyan

Kormos Kitti Izabella

Újfalusi Tímea
Reitvénv].

szinhúz|ól0q0tós

'.birkanyájat"

4'b

számban

tudunk besZámo1ni.

A

a

osztálynak jó é1ményvolI

\/clclnC ln(nnl' A *özepi.kolr\ vi..z.jelre.eirc sa;nos _ legalább áprilisig kell várakoznunk, így

táncolva játszották el a történetet.

indul

szerin! most fognak megtanu]ni úszni. Az óra
e]só részébcn úsztunk' a násikban játszottunk.

ninket, éS melyik iskolábal Renénykedjünk,
hogy mindenkjt oda vesznek til, ahová leginkább

szereplói'

autóbuSZnyi gyerek

tudnak úszni. rnásik fele azoké, akik -rernényeink

vagyunk ebben az idószakbal, hogy felvesznek e

diákcélokra fogja felhasználni'
ÁpriJis' l0-ón Sír'a Endréné tanámó vezetésévei
iskolánkból a Kiskunsági Nenzeti Palkba

kettéválasZtottuk bólyával. Egyik fele azoké. akik

a buszra, ahol még mindig lehetett csenegézni'

ebből befolyó pénzösszeget a diákönkorm1lnyzat

egy

letusolni' Nyakig úsztunk a boldogságban, azaz a

medencében. A gyerekekel két csoportra
oszloltík: aki tud úszni' s aki nem' A ntedencét

vizsgájukat, 1l1etve vizsgáikat' Nagyon idegesek

5' és 6' osztályosok' akiket társaik kivá]asztottak,

negyünk

általában 30 gyeÍekkel' Amikor odaértünk'
mindenki nagyon izgult' Elkénük az öltözók
kulcsát éS átöltöztünk, s ezután solakoznunt
kel]ctt' Amikor a medence SZéléhezértünk.
minden gyerqknek be keilett melegíteni, majd

vonu]nia a medencéből, át kellett öltöZnie'

lelki gyarapodásít kívánták elmé1)'íteni. AZOk

kőzött

Úvunk

Mikor vége lett

\ÜIÖ1ö.en

kkoloihÍmondó

Csikszentdomokosra' Erdélybe. Testvérisko]ánk
biztosítja a szá]lást és élelnret' nekünk csak az
utazás költségeit é5 valamennyi költőpénzt kell
hozzálenni'
teljes köJtség ncm fogja

6' A osztály

idökbcn r1.rl a ielietelrt. e/e1
íeszültek' Azok. akik fe]véte1iznek'

lz

Mostarrra i,iílt bizonyossá. hogy idén.július30.

augusztus 4.

Farkas Csamangó Krisztián
és Lázár Gergely

Radnóti Miklós gimnáZium ]ett. Sokan ezckben

Márta Pir0ska

Papp Attila

Az isko]ai diákijnkormányZat

többen réSZeSüljenek hason]ókban'

Az úszás ki]enc alkalomma1, minden kedden és
volt. i4.00 órakor indult a busz.
csütöfiökön

választottak. Leginkább szakmát aLarunk tanu1ni

a zenét és

számoltunk be a látottakó1. KöSzönjük ezt a
nagyszerű ólményt' és kívánjuk, ezután minél

is szerepel a kömyezetvéde]mj szakkör.

megtalá1tík

gazdáikat' Majd i'e]hangosítolták

volt, minden}ol kék fények
ugráltak, tündérek táncoltak, és a végén mi
piroSra tapsolhattuk a tenyorünket' HaZafe1é
sokat nevettünk aZ autóban. és itthon lelkesen

terméSzetismefeti verseny leSZ' ahol két csapatta]

át a

társasjáték, 4 db színháZjegy aZ Indul a bakterház

te]vonás gyönyörű

l. hízi szárnyas 2.

zeneszerzó.''Ferenc

3.

íróeszköz 4' 8yümij]cs 5' pénzfajta 6. női név 7.
ételíZesítő8' ősi fédinév 9. tagadószó 10' baba
ango1ul 11. érzékszew 12. író .'' Felenc'

A Gyernekióléti $zolgúlut hírei
Kedves SzÜlók!
Seldüló gyermekeink egyre több idót szeretnének

önállóan. jelenlétünk nellül elIöJleni. merl
ilyenkor a cse1ekedeteikre, tevékenységükre'

kapott visSZajelZéseket
egyedül értékethetik'Egy hibás helyzetmegnyiIviánulásaikra

felismerés' valamely veszélyforrás figyelrnen
kívül hagyása a későbbiekben fájdalomrrrd,
csalódással végződhet' A túlzott kockázat_
vállalás' önmaguk túléItékeléSe
óvatosabbá is
teheti őket. EZért ha mi szűlők nem is vagyunk
ott, maladjunk elérhetó köZelségben. A

köriiirrrények közötti

_

csereje;

sokkal idősebb,

a

társaságukból kirívó

szemé1yekkel barátkozáS;

Van Dijk modell:
1. találkozáS a Szerel

izeliro o Jook os Íilm k|'b míjködéséről

plóbálkozás
3. használat, amely kiivetkeztében kialakul a
függóség testi, lelki, szociális kríosodást okozva
2.

Jellemzói qvermekeknól:
Tárgyak' ameJyek felkelthetik a gyanút:

A

k]ub a röszkei Petőíi Sándor Műve1ődési
Házban működik' Bercndezésének költségeit

pályázaton nyert pénzből fedezzük' Aklubba hetj
rendszerességgel péntekenként délután 13. 00_
15. 00 óra között várjuk a gyerekeket. Működését
a Gyenrrekjóléti Szolgá]at muntatfuSai szervezik

és felügyelik,

prograrrrjai lebonyolítáSáról
általános iskolás korúak
köréból sokan érdeklódnek és jöÍIek e] ide, hogy
kikapcsolódhasarrak' A klub cé1ja, lrogy a nyolc
gondoskodnak'

Az

támogatóként, segítóként mel]ette vagyunk, és

fó1ia tasak, bekormozódott kanalak' konzerv_
doboz:
fus üvegcsék, gyógyszeres dobozok, vatta;
_ kockacukor, szívószál, öngyújtó;
- tűk, fecskendó1;
- sodort cigaretták (Spangli);
aromás il]at a lakásban (vadkender);
esetleg üres vagy kitöltött orvosi receptek;

Hagyjuk' hogy ő találja meg beiyét a löbbiek

Jelek' h0 o oyermek kopaololbo kerÜlt o yerre|:

csoportköZi kapcsolatok bemérésére,
elrnólyítésre szolgál. A működósünk kezdetén

egyénijelek:

bemutatkozás, egymás könnyített negismeÉse, a

5erdüIókorban g) ermekeinknel másként ran
Íiínkszüksége. Erezze azt gyenrrekünk, hogy

köZvetl€niil

nem avatkozunk be dolgaiba.

köZött.

MegerőSítéSeket adhatunk képességei.ó]'
eddigi kapcsolatairól' tapasztalatairól' Ereztet

nünk kell vele, hogy nincs egyedül' hogy

másoknak is lehet válságos időszaka. Tudatosír
suk gyerekeinkben, hogy szórakozásaik közben

igen nagy veszély is ieselkedhet rájuk' amely
veszélyesebb ellenségként és az alkoholnál is

károsabb szenvedélyként,,keresi'' áldozatait; a
káhítószer'
Ezért röviden isme etjük a kábítószer jeliernzóit'
Ezen kí,ül szemé$esett is az érdeklőclő szülők

segítségérewgyunk iigyfélfogadúsiitlőben a
G1ermekjóléti Szol1álat Röszke, F elszabadulós
u' 65' sz' alatti irod,íjában.

'

-

tú]zott kölcsönkérés, költekezés;
pénz és egyéb énékek lopása;
feltűnően gyakori és bosszantaító kimaradások

otthonró1]
au iskolal teljesitneny rohamo. romIá.a;

iskolakerülés;
szokat]an dül]kitöIésekl
_ fizikai állapot romlása;
- étvágytalanság;
_ i]latszerck tú]zott használata (elnyomja a drog
SZagá0]

napszemüveg felesleges használata (eitakaia a

craving

(sóv fu gás):

kielégüiésre töró késztetés,

amely megelóz minden éftéket'amelyért eddig
élt.

(felfokozott őóméÜet): a szer fogyasztását
követő hatás-

/esl

időlö1téssel teljen. A programok az önismereti
csopo.tÍbglalkozásokat he]yezik elótérbe. Pl. a

,,Kérdezz engem'' cílrrű játék, ameiy

kíviil korosztáyuknak rnegfeleló játékok állnak
rendelkezésüke.

A

lilmvetítések programját a

gyerekekkel egyeztetjük és kérésüknek
megfeleló i1.1_úsági (Pál utcai fiúk' Némo

kapitány' Honfoglalás, KósZívú embel fiai stb')
éS mesefi]meket nézhetnek meg videón' Az
idő.járásnak megfelelóen szabadtéri programokat

is

szervezünk' pl.: sárkányeresztés' labda és
ügyességi játékok, szegedi múzeum ill.
színháZlátogatás. A gyerekeket érdekli a

kalácSsütés, palacsintasütés

legtávo1abbi sarkába bújó csoportok);
- kábítószeres pletykák alarryai;

magukat' vidának

_

távolságtaÍás a többi diáktól (iskolai udvar

idegenekkel beszélgetnek nem messze

kóstolóval
egybekörVe. melyek megr aIósítása rzenezes
alatt áli' A klubba járó gyerekek jól érzik

és éIdek]ódóek,

foglalkozások témái szerint

aZ

iskolától;
kijzösen elkövetett iopások (fuuházi lopás);
alvilági szokatian szleng hasznrálata;

pénz vagy egyéb tálgyak

a

KiránduiáS'' csak 12 éven felü]iek
',KülönöS
részéreirányított fantázia gyakollat végzése
szorongásoldás céljábó], amely a cSoport
iisszetaftó erejének növelésére iS szolgál' Ezen

csoport jelek:
együttes távolmamdás iskolai rendezvényrói;

-

hétvégi

kikapcsolódása kulturált helyen, haszlos

sokszor megta otl ,'Legjobb barátom'' célja a

sZűk pupi]tát);
A kóbitó'zeúez foIdUlóst előse0ílő tónyezők:
_ érzékeny személyiség
_ hibás fogyasztási kultúrájú köZösség
- kolán megtanulja a hozzáférhető pszichoaktív
szer használatát

és tizennégy éYeS korosztály

szokatlan

a

csoportokat
alkotnak' egy csoport a filmet nézi' a másik az
önismercti játékban vesz réSZt, a kiizben érkezők
tár

sa.játekoznak. rajzolnak' Tolábbra

is

szereaettel viárunk minden kis- és nagydiákot!

opr'llÍs

- hírek

Telehoz

orömme] értesítjük látogatóinkat' hogy a Teleház
Kht. jóvoltából ismét új számítástechnikai
könyvekke] gazdagodott köZhasznú könyvtárunk'
Mive] a felsorolásra nincs mód, ezúton kérjük'
hogy akár telefonon is éIdek]ődjenek a téma iránt
érdeklődők. Az IDG Magyarországi Lapkiadó
Kft'. mint a Computerworld-Számitástechrrika , a
PC !\orld ralaminl d cameslar és a Jobuniverle

kiadója ezentúl az ország összes Teleházába

eljuttatja térítésmentesena hetilap és a magazinok
aktuális számait, hogy az érdeklódők minéJjobban

megismerhessék a számítógép éS Intemet adta
lehetőségeket' Tehát a köZeli jövóben lehetóség
lesz ezen kiadványok rendszeres használatára' a
Ínellék]et CD_R0M_okkal együtt.

ECDL

MilliókbizonyítványaEurópában
A Röszkei Teleház segítségévelegyszerúbbé és

oIcsóbbá

vlilt a

ncmzetköZi bizonyítvány

megszerzése.

ECDL= Az ECDL (European Computer Driving

Licence) aZ Európai Unió által támogatott,

egységeS európai számítógép-hasznáiói
bizonyítvány, mely nem elsósorban az

informatikai, hanem a felhasználói ismereteket
hivatott igazo]li' Megszerzéséhez a jelölteknek
egy elmé]eti éS 6 gyakorlati vizsgán kell számot
adni tudásukól. MáJa tóbb mint 26 országban
vezették be' 2004_re várhatóan tijbb mint öt
mi]]ióan lendelkeznek majd ECDL bizonyít_

vánnyal. Európai projektként induLt,

túli országok közül

ám
is

Ausztrália és Dél-Afrika mellett jiivóre

aZ

hamarosan a kontinensen

többen csatlakoztak

a

mozgalomhoz: Kanada,

Egyesült Allamokban
vizsgarendszert

is

bevezetik

ICDL, azaz

a

International

Computer Driving Licence néven.

Magyarországon aZ ECDL minősített köZtisztviselői képzés,és része a komiírty pedagógus_
továbbképzési programjának. és a kultúrális
Szakemberek továbbképzéSi programjának is'
Hazánkban 2001 januárjáig több mint 30 ezren
regisztrá]tatták magukat' mintegy 16 ezren pedig

a bizonyítványt is megszerezték. A
vizsgarendszer felelóse és jogtulajdonosa
Magyarországon a Neumann János Számítógépmfu

t!dományi Társaság.

Egyes becslések szelint Nyugat-Euúpában aZ
irodai kömyezetben dolgozók 70 százaléka
ha.znal szamrtogepet ,nunlahel)en. er e/

hazánkban

is

egyre nagyobb.

használat ma már Sok helyen

a

A

a,/

aran)

számítógép

munkaalkalmasság

elemi leltetele' Al alapveló progrdmoL icmerele
o]yan tudáS, ami a munkavállalásnál egyes

szakmák esetén e]várás.

megelégszik

a

Sok

munká]tató

tudás a]kalmazásban

való

bizonyításával, de egyre többen kérik az alapfokú

számítógép használói oKJ-s (az országos
KépzésiJegyzékben szereplő) bizonyítványt vagy

EcDL-vizsgát'

aZ

Az ECDL

európai projektként indult, de rriír

kontinensen túli rendszené szélgsedett, biztosítva
a7 ol{/agok kö/öll' alialhalo'agol. a7 eg]\eges
minőséget. Az ECDL.jelenti irnmár hazánkban az

e8)önlelú kö,,li\,,t\iselói kepzelt. re.ze a
pedagógusok éS kulturális szakemberek
továbbképzési prograrnjának' sZámílógép_
használói vizsga is szükséges ]esz hamarosan a

felsóoktatási diplomához

aZ

elsósorban

szövegszerkesztői' tábláZat és adat_báziskeze]ési
ismeretekre' a prezentációkészítés elsa.játítására,

vagyis a Word, Excel, PowerPoint programok

ismeretére, a hálóZatok és az operációs rendszerek

kezelésének biztonságára van szükség' Bizonyos

munkaterü]eteken az Internet készségszintű
használata is alapfe]tétel' A fenti modulok
Szükségesek aZ alapfokú számítógép kezelói

s

bizonyítványhoz

is' Az 0rszágos

oKi

után megsZerzett számítógép_kezelói. szoftver_

rizeneltetói bizonyitvanrval rendelkezök rizsgi-

mentességgel kaphatjá( meg az ECDL bizonyít_
viínyt' szintén csat re8isztrációS költséggel jár
vizsgakötelezettségsel nem _ az l994 óta végzetÍ

mu1timédia-fejlesztók' rendszerprogramozók'
informatjkusok és információrendszer-szervezők
bizonyítványrílak nemzetköZi eliSmer.tetéSe'

Az

ECDL-bizonyítvány tulajdonosok száma
a 2001' janurírjában rnár meghaladta az

egymilliót: egyre több ország kormánya ismeri tel

biZonyítvány jelentóségét
aZ informatikai írástudás terjesztéSében. Itthon
sincs okunk a szégyenkezésre: Magyarországon
január kö,/epeiB löbo minl hatrr.incezren
rcgisztrá]tatták magukat és kezdték meg ECDL
vizsgáikat!
A Magyar Teleház Szövetség éS a Neumann János
Számítógéptudományi Társaság megállapodást
kötött
köZelmúltban, hogy
te]eházak
aZ egységes és független

a

a

köZvetítéSévelje]entkezóvizsgázókbírmely az
ECDL honlapon me&ie1ölt viZsgaközpontban
kedvezményt kapnak meJynek értelmében a
'
vizsgadíjat és a regisztrációs díjat a diákok
számára érvényesárban kelJ megállapítaniI

A Röszkei Teleház a sZoFI oktatóköZponttal

í1l

szorosabb kapcsoiatban, képzéseikról naprakész
információkka1 IendelkeZünk' a köZeljijvóben
pedig egy távoktatási szerzódéssel szeletnénk aZ

együttmúködést bóvateni'
A távoktatási csomag taltalmaz munl(afüzeteket a
modu]ok témáihoz' videokazetlát a szánrítógép
keze1éséról' öne]]9nóIZéSt se8ító sZámítógépes
programokat' illetve csopoltos
egyéni

és

őpríIis

megoldás erósen támaszkodik az önál]ó

Ez

a

munkára.

tey a .zámitópephcr valo hozzálére. :zinte

elengedhetetlen. Akinek van otthon számítógépe'
Va!) i8en) be \ e./i d leleház 'rnlgaltatá.air. u rp1

a taníolyami díjak közel felét Ínegspórolhatja.

ríadásul a saját tempójában haladhat Infonrrációs
központunkban jelenleg is rendelkezésre á1l a

KREA Kft' által készítettECDL oktató cD_RoM

és hamarosan beszerezzük a napokban megjelent

ECDL ViZSgapé]datáraÍ.

Per|akiné Acs Mária
teleház munkatárs

ven déglóró
tonÍolyonr indul
A

Kereskede1mi

éS ldegenfolgalmi

Továbbképző KÍi. szeryezéSében FaluSi

vendéglátó oKJ képesítéstadó tanfo-

lyam és német idegenfolga]mi nyelvtanfolyam indul április elejétól'

Képzési

Jegyzékben szerepló szaktépesítéSekés az ECDL
között biztosított aZ átjiírás. Az 1998' november 1.

Európában

i20

meg' 43 óra konzultációs lehetóséggel.

OktatáSi
tematikája

Minisztérium tervei szerint.. Az ECDL
híven tükrözi azt az elvárásrenilszert, ami a
munkáitatók részérőlfe]nerülhet. AZ alapvetó

irodai feladatok ellátásához

konzultációs lehetó5éget'
A csomag egy
150 órás tanfo]yamnak lelei

A képzéshelye: Mórahalom' Homokháti
Kistérségi Iroda
Óraszám: 210 óra90 óra szakmai elmélet
30 óra szakmai gyakorlat
120 óra német nyelv

Témakijriik:
Falusi vendég]átó szakmai és gyakoÍlati
ismeretek;

Idegenforgalmi ismeretek;
Népművészet' népi inesterségek;
Vendéglátó szakmai alapismertek' mezó-

gazdasági alapismeretek;
EtelkésZítéS:

Német szakna'i ayelv

I'
Rerzvételi dÜ: a hull8alók saját re.ze:
34.000'-Ft' a többi költséget a KIT Kft.

pályázati forrásból finanszít'ozza.

A tanfolyani díj larÍalmazza a

szakkönyvek, nyelvkönyvek íÚáÍ,
valamint az oKJ szakvizsga dí.ját is!

Részletfizetés lehetséges.
Je]entkezés:

Homokháti Kistérségi lroda
6782 Mórahalom. FelszabaduIás u- 46la
TeI.:621280 124
E-mail: homokhat@mail.tiszaner.hu

jutottak a hazaiak, az eddig hiba nélkül játszó

LabdarÚgús

Szécsényi Gábor a kiá]lítás so$ára jutott' ember
jS küzdött csapatunk az egyenlítéSéÍt,
a
hátlányban
MárciuSban me&je]gnt számunkban beszámoltam
azonban Fortuna a Bordány kezét fogta' s egy
csapatok kö l történt váhozásokJól. Egy váitozás
kontratámadís után ők szereztek újabb gólt' s így
történt még lapzárta után' A tél folyarnán Cs' Tóth
je]ezte.
teendói
3:1 arányban nyertek' Gólunkat Szekeres Zo]tán
ifi
csapat
edzóje
bokros
Zoltán, aZ
végetl nem tudja tovább vállalni a rösZkgi fiatalok szerezte. Március 22-én tartalék csapatunk is
irányítását. Mindenképpen sZeletett volna az megkezdte bajnoki szereplését'Udvarias
egyosü1et veZetósége kva1ifikált sZakernbert a vendégként aZ utolsó helyen árválkodó balástyai
cSapat me]lé állítani, eZ azonban ho1ezért, hol azéÍt tarcsiklak iS lehetőSéget adtunk az első győZelmük
nem jött össze' Mindennek ellenére edző kell a megszezésére, igaz ..csak'' 2:l arányban' 25 én
fiatalok me]]é' így maradt a végső rnegoldás' a vasárnap a DeSZk látogatott Röszkére. lsméi
mindenes Papdi László, vagyis én vállaltam a fiúk bíztam ifistáink győzelmében, de a vendégek két
ügyes kontratámadásbó] kétgólos előnyre tettek
treníIozáSát. utaztatásál' Ez csak a bajnokság
sze. Még az eisó félidóben Kátai Zoii fejes
kezdete előtt egy héttel realiZálódott, €nnek
ellenére gózerővel elkezdtük a telkészülést' ES máÍ góljával újra felcsil1antotta a reményt csapatunk
d mr.od,k 45pe-cet a rd'/ker csapal
indulnak is a bajnoki küzdelmek' Március 11-én eldll.
fogadtuk az UTc csapatáÍ. A vendég ifisták az 5. vehemens támadásai jellemezték' Ennek
helyen zárták aZ őSZt' míg mi a l5' helyen eredményeként 1 l-eshez jutolt csapatunk' azonban
i,égeztünk' ennek ellenére bízlam a ezt nem tudtuk érrékesíteni.Mint utólag kiderü]t'
pontszerzésben, ami a 70' percig állt is' azonban a ez volt a meccs fordulópontja, ettól a vendégek újra
végérecsapatunk e]készü]t az erejével' s 4:l fe]le]kesülÍek, s újabb gólt szerezve 3:1 aúnyban
pontszerzés
arányban kikaptunk. Gó]unkat Terhes Norbert nyertek. első csapatunk
szerezte' Felnótt csapatunk nagyon fente a fogát' az reményében Jépet pályára aZ igen jó elókból ál1ó
ősszel ugyanis 3:2-re kikapunk Ujszegeden, s ez Det/K e'ler. Cjal cmleke7lelóül nem ol1an regen
igencsak fájó vereség volt a nálunk nern jobb még a mi sorainkat erósíten Kopschitz Péter' Szabó
csapattól' Ennek sze]]emében iS Zajlott a meccs, Tibor, Fődi Zsolt' Szóke PéteI' MoSt ellenfélként
csapalu[k rengetes támadást vezetett' legalább 6-8 léptek a röszkei pályára, S a csapatunk becsületére
gólhelyzetet kidolgozott' sajnos énékesítenicsak legyen mondva, ennek ellenére, a Bordány ellen
kettőt sikerült' A győzelem így is meglett, csak mutatott te]jesítményt megdupláZva do]goztak a
kicsit szorosnrk tűnt a 2:1. Ugyeletes gólszerzónk fiúk' Bozó Péter révénrnég az első félidóben

.

is a

BoZó PéteI most is betalált. s ezen

a

délutánon sok

megszereztük a vgzetést, sőt ezen túl még további

kihagyott lehetósé3 után fiatal reménységünk. nagy lehetóségeink is voltak. 1|0s félidő után
Takács Csaba ismét gó]t szerzett. Rá egy hétre bíztunk a Röszke gyózelmóben, azonban a Deszk

Focisulihoz' kik azóta is remekül heiyt állnak
csapatukban' Teriileti bajnokságban szcrepelnek'
az Ml4_es bajnokságban. hol a Kecskenrét 2000-et

2'.l-re,

az NBI/B's

csongládot J0:0-ra,

a

Kunszentmártont 9|0_Ia. a Kecskeméti FC-t 2:]-re
\relték' VecSernyés Tanrís a csapat sztenderd
kapusa, Papdi Szabolcs az egyik legmegbízhatóbb
védóje, Papdi csaba a csapat irányítója' mellesleg
házi gólkirílya, Módra Tibor a létlontosságú
pdl'rerzóje' PelJlL'l Iöszkei labdarupó tudona.on
szerint még nem rúgott gólt a Bundesligában
sZerepló Eintract Frankfurtnak semmi]yen

korosztályban. semmilyen szinten' Módra Tibi
tavaly nyáron már ezt is megtgtte egy mannieimi
tomán, aho] csapata 3|0 m nyelt a favorit Frankfun
ellen' Tehát mindenki előtl adott a iehetőSég. csak
tudni kelI élni ve]e'

KézÍIabda

Ez

évben is megÍendeztük kézilabdásainknak a

a Knorr kupát. Idén
színesedett a paletta. nemzetkóZivé tettük a tornát'
Minden szinten szépen a1akuló kapcsolatainknak
köSzönhetően
a Horgos igen jó erőt képviselő
kéZlsei is emelték a toma színvonalát' A MolAlgyő
volt
harmadik csapat, akit mindketten
ma8abiztosan 1egyőztek. A Röszkg és a Horgos
fe]készülési időszakban

a

játszotta a döntőt' ami igazi kézilabda csemegét

hozott, igazi színvonalaS méIkőZésen !yert
csapltunk 5 pollal. e. hdrmads/orra i\
tornagyőZtesként végJeg elhódíották a
vándorserleget' E tomán iS oSZtot1unk különdíakat'

A

torna gólkirálya Mucsibabity Miograd ]ett a
Horgos csapatából' a legjobb kapusnak Bama

Zákányszéken, a Bordány e]len kellett újÍapá]y1lra
]épni csapatainknak' A bordányi pálya felújítása

egy kontratámadás után 1l-esból egyenlíteni sándor bizonyult a Röszkéből. Mrírcius 7-én itt is
tudott' Még ezután is felcsil]ant a gyózelmi elinduItak a biljnokl kü/delmek a meg)ei

általában, most is a zákínyszéki pályán a rossz ta1aj
rnellett a szélle] is küZdeni kel1ett a csapatoknak'

kapufát

miatt játszoÍÍ mindkét csapat idegenben. Mint

Ificsapatunk

jól

használta

ki a

természet adta

lehetőségeket' ugyanis 0:0-s félidó után,
megha1]gatva edzójük tanácsait' a második

játékrészben a szél támogatását élvezve legalább
t5 ]övést küldtek kapura, s ebbó] 2 gólt is szercZtek
Laczi Zoltá! révén'ami elég is volt a gyózelemhez
(2:0)' A felnóttek gyózelmében is reménykedtünJt
az alaposan áta1akult Bordiány ellen. Nagyobb
részben a Röszke is irányította a mérkőzést, s a E0.
percben még 1:1're állt a meccs' Ekkor azonban
egy fatális játékvezetói tévedésután büntetőhöz

remény, hisz Bozó PéteI a 80' perc tájékán egy 17
méteres szabadrúgást végzett l' ami a jobb és bal

bajnokságban' Elsó bajnoki rnérkőzés a Dorozsma

pattant' miután a megzavarodott vendégek végül is

csak az elsó félidőben' ltt miir 8 gólos g]ónyre tett
Szert csapatunk, azonban a második félidóben

is

veszélyes zónából. lgy 1:1 lett
a vége' a győzelem szebb lett volna' de becsüljük

kikobnák

a 1abdát a

feljebb lépéshez.hisz ebbó] a korosztá1yból
igazoltam e] 4 röszkei fiút a Tisza Volán

Falusi Suttogó
Eng' szám: B/PHF/S88/cs/92
Megielenik havonta l 300 példányban
Kiadó címe;
6758 Röszke. Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62)573-031
Felelős kiadó: Magyari László
Főszelkesztó: György József
KésZült a Nyomdamestel 2000 Kft.
gondozásában

NyorredarrnesÜer 2{p${!" Kft.
technológla

ó724 szegéd, Írlokko!-erdő:or

3ó.

ellen volt, ahol csapatunk a Knon Kupa

minden összekavarodott' s óriási meg]opetéSÍe
meg ezt aZ 1 pontot is' Március 31-én indul a 30:28-ra kikaptunk. AZ ezt követő bajnokik is
serdüló bajnokság iS, amit Szintén jobb híján én hasonló szellemben zaj]ottak, csapalunk keményen
vezénylek' csapataink köZül eZ a gárda a bekezd' majd a máSodik télidó rémálorn' lgaz'
ezután is kérek minden innentől kezdve már csak gyózelmek vannak' de
',legvérszegényebb''.
szülőt' focihoz kedvet érzó gyereket, segítse valahogy ZavaÍ a csapat. Eredményejnk: Röszke csapatunlot' Mindenkinek megvan a lehetősége a szentes 3]:28, Röszke - JATE 30:29' MolAJgyó -

Tel.: (ó2)559'2E0

Röszke 24:3].

Papdi László

A PoIgúrnesleli Hivltol hirdetnénye

Röszke KöZség KépviS91ó-teStÚ1erének lapja

dlkotó

ll.

,,megcsókolva'' rnégis csak kifelé mérkózésein nyújtott teljesítrnényétnyújtotta' de

Éfiesítjüktisztelt ügyfeleinket' hogy

a

polgármesteri hivatalban

cSütórtöki napokon ügyfélfogadás nincs, ezért kérjük, aZ ügyintéZőket
egyéb napokon

Röszkén

a

négyszögöl

Tisza-dű1őben 1300

földterület eladó vagy

kefessék!

Köszönjük

Röszkén, a Rendeló u. 18' sziímú

Iláz

gazdasági

épületekkel'

bérbe kiadó.

gazdálkodásla alkalmasan eladó.

Lovászi Antal,

Érdeklődni: 4 l 6-'176 telefonon.

Röszke Rákóczi u. 37.

