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19.30

Dr. Árva Gabriella textilképeinek kiállítása a Sport_
csarnok előterében
_
színház'' műsora
_ 'sötét
okörsütés _ vacsora

_Tíi'zijáték

* I]tcabál
helyszín: SZt. Antal téÍ,spoÍtcsarnok előtti szabad terület,

Szombaton kora regge1től Sütik a mesterek a község
vacsoriáját, az egészben Sü1t ökrö| a Sportcsarnok
előtti téren.

Yasárnap 200l. Szeptember 16.
9.00

Ünnepi szentmise
10.00 Falunapi sakkverseny

Röszke Község''l(6poiselő.testüIetének

Meghívó
Roszke Kozség onkornanquLa
tiszteleuel neqhívja Önt
Rdsz[lei

F

alunapo[L rendezvénqeíre'

Szomb at 200 l . Szeptemb

er l

5-

s

10.0f Sámán idők lovasainak felvonuiása
cáin

helyszín: művelődési ház

12.00 Ebéd
helyszín: Búcsú tér

17.00

16.00 Röszke-Bordány

koszorúzása

mérkőzés helyszín: Községi sportpálya.

ál1ítás megnyitója

A )(I. Röszkei Falunapok programjaira szereúettel várunk mindenkit!

_ A Röszkei Közkormányzóság, Almásy István
elnök gondozásában elkészü1t Gyermekrajz ki_

Ünnepi gálaműsor
Moltech

11.5

Magyari László polgármester

sAKKBAJl{oKSÁG

_ ,,Homokháti vajas pánkó'' _ a röszkei Száz-

Díszvendég:

tása

_ Röszke községről készült kisfilm ünnepélyes

bemutatója helyszín: Művelődési haz (Dózsa u. 1.)

szabadulás u.77.)

19.00

12.30 Ebéd

_ Almásy István

koszöntője, e1ismerések, kitüntetések átadása

holdas Pagony ovoda munkatiírsainak műsora
_ Végvár testvértelepülésünk ünnepi összeá11í-

10.00 Moltech 1abdarúgó mérkőzések

.

ünnepi

ünnepélyes névadó ceremóniája

Dr. Karinthy Ferencné Boros Agnes
helyszín: Napköziotthonos ovoda udvara (Fel-

Kft.,

Röszkei Közkormányzóság

11.45

l].00 órától
Röszke Község Napköziotthonos Óvodájának

megye I.o. labdarúgó

Gróf Klebersberg Kuno emléktáblájának meg-

én

9.00-15.00
_ csa1ádi
1átszódéleőtt a község apraja-nagyjának az óvoda munkatársainak szervezésében
_ játékos családi életmód vetélkedő Röszke
Község EgészségvédőEgyesü1etének díjaiért.

he1yszín : Sportcsarnok

a község ut_

11.00 Honfoglalás kori lovas harcijáték bemutató

14.00-16.00

2001. Szeptember 15-16.

X'

X. ]évfolyam 9.

El származottak ÍaláIko zója

XL F alunapoh - Riiszhe .

a

Lapja

he1ysr,ín: Művelődési ház

A

Röszke Község Önkormányzata és a helyi sakk
szakosztáIy 200I. szeptember l6-án de. 10.00
órakor a Röszkei Művelődési Házban Falunapi

nokágot rendez.
Jelentkezés. regisztráció: 200l. szeptember
Sakkbaj

Rtjszkei Katolikus templomtorony

díszkivilágításának ünnepélyes átadása
Atadja Briglovics Gábor a Démász Rt. Kereskedelmi igazgatója
helyszín: Röszkei Katolikus templom kertje

13.-ig a 621273-366 és a273-395-os telefonon,
vagy a rendezvény napján a helyszínen 9.30_ig.

Mint lát1ák, igyekeztiink sokak kedvére ,,írni'' a XI.
Röszkei Falunapok programjait! Az utcabál után
kéretik nem elfelejteni, hogy a falunapi rendezyé-

Íqlunqpi kedvtsinoló...

nyek két napig tartanak!

Az idén már aÍtzenegyedik alkalommal kerül meg-

Moltech Kft. szenezésébenkíspófuás labdarúgó

Így tartalékoljanak az erqükből a vasárnapi napra

rendezésre községünkben a falunapok színes prog-

mérkőzé s ek kerülnek megrendezósre.

is, hiszen ekkor is lesz látnivaló bővenI

Délután a művelődési házba várjuk a RöszMrőI el'

Reggel kilenc órakor az ünnepi szentmisén egyutt

ramsorozata.

A

2000-es év a millenniumi események jegyében

származottakat egy talállrozóra,melyet

a tavalyi

év'

kösztinjük meg

a Teremtőnek,

telt el, programok tekintetében azonban az ldén
sem szeretnénk csalódást okozni a falu lakóinak.
Igyekeztünk színes, sokrétű kínálatot biztosítani

ben rendeztünk meg először. Úgy hiszem' érdemes

rátsággal ünnepelhetünk

hagyományt teremteni és egyszer egy évben nagy
szeretettel visszavárni azokat, akik valaha

Tíz óráÍóI

Ónöknek. Igaz. a Millenniumi Évmár véget ért.
nálunk mégis adódik alkalom ana, hogy a község

röszkeinek

ünnepén egy-egy elkészült épületet vagy a telepü1és közösségét szolgáló fejlesztési elképzelés meg-

nek velük találkozni ezen a napon

valósításának a1kalmából közösen

ünnepeljünk'

Az

újság első oldalán olvashatják a két napos rendezvény rószletes programját, melyhez most kiegészí
tésként és persze aZ érdeklődés felkeltése céljából
a magam egyszerűmódján

szeretnék kedvet csinál-

ni. Sajnos, tudom, hogy a szeptembeÍ hónap a paprikaszüret munkálatainak dandárja, mégis ha sike-

rülne úgy beosztani a család programját, hogy ne

mondták magukat. Várom azok jelent-

kezését, akik ismernek ilyen embereket és szeretné!

a Sámán

hogy békében ós ba-

!

ldók Lcnasainakfelvonulását

és

kedvcsinálóját láthatják a község utcáin a Ítzenegy
órakor kezdődő honfoglaltis kori

lnas harci játék

bemutatóihoz, melynek helyszíne a Búcsútér.
Sajnos az idén a fogathajtók nem tudtak hozzánk

llázbanfogzajklebelsbergi kultúrpolitikai fejlesztések

eljcinni, mert a Magyar Fogathajtó Bajnolaágot is
éppen e napon rendezik meg. Azért hűek marad-

idején épült művelődési házunk falán megkoszo'
rúzzuk a volt kultuszminiszter emléháblóját, majd

tunk a hagyományokhoz és idén is a Inakhozkap-

A délután programja

lani.

a

A

a művelődési

kjszkei Közkomán1zósóg

által támogatott és dí-

csolódó bemutatót láthatnak majd a Búcsútéren.
Itt lehetőség nyílik majd lovaglásra, az ősi íjászaÍ

jazott gyermekralz kiállítás megnyitójára kerül
majd sor. Magyari László polgármester ünnepi

kipróbálására és azősi harci szerszámok és felsze-

lÍán a mfu sok éve hagyománnyá vált
elismerések és kitüntetések átadásáÍa kerül sor. Az

csak a gyerekeknek, hanem a fe1nőtt korosztálynak

köszöntője

relések megtekintésére is. Érdekes lehet ez nem
is!

gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálhatja

ünnepi gálamíísorban láthatjuk majd a ,,Homokháti vajas pánko" című vidám előadást az óvoda pe-

Ebédet a már jól bevált recept szerint Fehér Szil_
veszter készítmajd az éhes szájaknak, me1yre je-

majd kínálatunkban a kedvére valót.

dagógusainak

gyeket a művelődési házban iehet vásárolni'

effe az

időpontra essen

a

paprikaszedés a

A

rendezők

céIjaez, októberi számunkban pedig már atapasz-

talatokól is írhatok majd az olvasóknak.

A

tavalyi siker után az idén is az óvodában

és dolgozóinak

egyszer bemutatásra kerüit, de
akkor igen kevés röszkei láthatta

kezdődnek az események, játékos családi napra in_
vitáljuk Önöket, aho1 a gyerekek kedvükre játszhat-

csak az előadást,

nak, a szülők elbeszélgethetnek, vagy a csaiád kö-

Ió!

zösen részt vehet az egészségvédő egyesületiink ál_

írták a szöveget és állították színpadra a vidám _ esetenként a he-

tal szeruezett j átékos családi életmód-vetélkedőn.
Persze az ételól-italról is gondoskodunk, az óvoda
kollektívája biztosítja a büfé szolgáltatást is. Az,
hory ismét gyönyörű

óvodánk a programok egyik

A

melry egyedülól-

pedagógusok saját maguk

lyi aktualilásoktól sem mentes _
történetet.

A

műsorban Végvár
k néptáncosai

rc sné rte lepülé sün

helyszíne nem véletlen ! Ezen a délelőttön kerül sor
ama' hory immár hivatalosan is _ sok-sok jogi pto-

is fellépnek, s ekkor kerü1 sor a
napokban elkészü1t, RöszVt be-

a Százholdas Pagony megtisztelő ne-

mutató kisfilm ünnepélyes bemu-

cedúra után

-

vet vehesse fel a legkisebbek intézménye.Ezen al-

tatójára is.

kalomból vendégünk lesz Karinthl F erencné Bofus Ágnes, aLlhozzájáru\ását adta, mint hivatalos

látványosság nélktil, hiszen hét

jogutód

a

névhasználathoz. De nem csak az óvodá-

előadásában.

Műsoruk a Szomszédoló kulturá'
lis fesztiválon Domaszéken már

Az esti

órákban sem maradunk

A

Fehér Szilveszter által
a Búcsútéren készített
vasárnapi ebédre
a művelődési házban lehet
jegyet vásárolni
szeptemberl3-ig!
Kérjük, hogy aki atéren Szeretne ebódelni
az a jelzettidőpontig
mert csak aZ eladott jegyek számának

vá

megfelelő mennyiségíípörkölt

órakor fog meggyulladni templo-

A

készül

,

!

művelődési házban is nemes vetélkedésre kerül
tíz őÍaÍól a helyi és a kí5myező

ban történnek nagy dolgok szombaton délelőtt!
Már kora reggeltő1 forgadak a sportcsarnok előtti

munk tonryának díszkivilógításo, gondolom nem
csak a hívő lakosság' hanem mindannyiunk örömé-

sor, hiszen 1tt

szabad területenhozzáértő szakemberek a falu la_

re és megelégedésére.

Ezután helyszínt váltunk, htszen az est további ré-

településekől érksző és a sakkot kedvelők néznek
majd egymássál Íarkasszemet a koclcís táblák fe_

Sze a Sportcsarnok előtti szabad területen és a cuk-

Iett.

kóinak vacsorájául szolgáló egész ökröt

a speciális

nyórson|. Az ökörsütést a röszkei székhelyű
Moltech Kft. támogatja, biztosítván az alapanyagoÍ'
és a szeméIyeÍet is ehhez a nem mindennapi eseményhez. A vacsorához délután egy órától lehetjegyet vásárolni a he$színen, az itt befolyt bevételt a

község intézményeinek és civil szervezeteinek támogatására fordíduk. Újdonság

az is, hogy

az

ökörpecsenyét nem egy általunk megszabott iáron
lehet majd megvásárolni, hanem a vacsorázni kívánók adományként ajánlhatják fel az eme szánt ösz_
Szeget a plogram helyszínén ene a célra kihelyezett
gyűjtőIádákba. Így minden résztveyő hozzá1átulhat

községünk iskolájának, óvodájának és intézménye-

rászda e\őtti téren fog zajlani. A sportcsarnok
előterében kerülnek kiállításra Dr. Ána Gabriella

szereti és tudja is művelni e nemes és a logikiíl sem

nélkilöző játékot' Nevezni a művelődósi házban,

A

verseny díjait

textilápei, melyek közül a tervek szerint majd vá-

vagy a verseny helyszínén lehet.

sárolni is lehet.

Röszke Község Önkormányzata ajánlotta fel.

A

A

már a nevét illetően is igen sejtelmesen hangzik!
Nem marad el a tavaly már nagy sikert aratott
tíízijátéksem, s eliírulhatom, hogy az idén szereÍnénk a tavalyi látványosságot is felülmúlni! Ha az

zón szu*alhatnak majd csapatunknak a délután

égiek is keryeskednek terveink mellé szegődni, akkor hajnalig rophatják a tancot azok, akik a cuk-

annyiunknak kívánok

sportcsamok előtt felállított színpadon nézhetjük majd meg a ,,Sötét színhóz'' produkcióját, ami

inek támogatásához'

rászda e\őttt téren megrendezenőő utcabálon is

Szombaton délelőtt a sportcsarnokban ugyancsak a

részt vesznek.

2

A Fa|unapi SakkVersenyre bárki nevezhet, aki

vasárnap délután is a sporté, hiszen a focirajon-

gók a megye I. osztálytí Röszke- Bordany találkonégy órakor kezdődő mérkőzésen.

Ezzelaprogrammd'zánimajd a két napos falunapi szórakoztató rendezvények sora, melyhez mind_

jó időt és nagyon kellemes

szórakozást a rendezők nevében

!
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E napon felhívást intéznek a világ országaihoz,
hogy támogassák és védelmezzéka gyermekek
1959. év| ENSZ deklarációban megfogalmazott

Unnep soroló
Ez a hónap nemcsak az iskolás korosztály számá_
rajelenti a nyári szünet végét,aztgazi őszkezdetét, hanem a régi korok nemzedékei is az új
időszakot meghatározó, kezdó hónapként tartották
számon. S zeptember időjárása egyes elképzelések
szerint megmutatja a karácsonyig tartó időszak
időjárását.
A hrárom ,,ember'' végű hónaphoz kapcso1ódóan
egyébként azt szokták mondani: ,,Szeptember szép
ember, november csúf ember, december roSSZ ember.'' Ennek a népi rigmusnak is a hónap időjárása
az alapja.

jogait.

Szeptember 14': Keresztény egység napja
1996. szeptember 14-én rendezték megelőször az
ezeréves fennállását ünneplő Pannonhalmi

magasztosult anyai fájdalmáról.

Főapátságban.

Szeptember 21,. Máté napja, vagy Gazos Máté

Szeptember l5.: Mozdonyve zetők napja

napJa:

Apostol és evangélista' Vámszedő volt, mielőtt Jézushoz csatlakozott volna. Nem véletlen az elnevezós. Sokfelé azÍtarÍoÍták, hogy ezen a napon' vagy
ezen a héten nem szabad vetni, mert polyvrás (ga_
zos) lesz a gabona.
Szeptember 29' Szent Mihály napja:

Szent Mihály arkangyal ünnepe.

A

hagyomány

szerinÍ ő a túlvilágra kö1töző

Szeptember 1. Egyed napja:

I\enkor kezdték az őszibíza, máshol a rozs veté_
sét. AZt mondták, hogy akkor bő termésre lehet
számítani majd. Egyed napja időjárás jósló nap is.
Amilyen az Egyed-napi időjárás, o1yan lesz az
egész hónap időjítrása,

Egyedet védószentként is tisztelték, ünnepén köménymagot szenteltek, s ezzel védték mega jőszágot a betegségektől és a rontástól.
A Tizennégy segítőszent egyike. Főleg a bűnösök
szószólój aként, a szoptató anyák védőszentjeként,
szórványosan a jószág patrónusaként tisztelték.

lélek h,lsérője,bkája.
Ezzel függ össze a halottszállító saroglya Szent
Mihály lova elnevezése'
E nappal megkezdődött az ún' kisfarsang ideje, a
lakodalmazások őszi tdőszaka, ami Katalin napjáig tartott. Sokféle időjárás, időjárással kapcsolatos
szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály napra
vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy taltot_
Íák,ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. ,,Szent
Mihály lova deres, behozza a telet !''

Jeles nopok:

Szeptember 16.: Hangzáskultúra napja
Szeptember 16.:

Az

ózonréteg védelménekvilág-

napja

Szeptember 18. : Takadtási világnap
1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja
(UNEP) meghirdette a takarítási világnapot. Jelszava: Gondoikodj világméretekben és cselekedj
otthon.

Szeptember 18.: Rokkantak napja
1981- ben a Rokkantak Nemzetközi Eve magyar
eseménysorozatának szervezésére létrehozott bizottság hirdette meg'
Szeptember 21.: Magyar Dráma napja

A Magyar Irók Szövetségének javaslatára

1984 ÍőI

évente ünneplik Madách: Az ember tragédiája c.
dráma ősbemutatójának napján.

Szeptember 23.: Nemzetközi hulladékgy{íjtő vi-

Szeptember 5. Lőrinc napja:
Ezt a napoÍ rontó napként Íartják számon, azt
mondják, hogy tőrinc belepisil a szabad vizekbe.
E nap után ezérÍmár nem ajánlatos fürdeni a szabadban' Ez a nap az időjárásban is fordulónap,
ettől kezdve mrír ősziesre fordul az idő. Ha kellemesen süt a nap' akkor hosszú, szép, napos őszi
napok viírnak r.ánk, ha azonban ilyenkor esős az
idő. akkor sok eső viírható.

Szeptember 1. : A II' világháboru emléknapja
Ezen a napon emlékeznek meg a II. világháború

1ágnap

kitörésérő1.

Szeptember 27.: Idegenforgalmi világnap
1980 óta ünneplik az Idegenforgalmi Világszervezet haÍfuozaÍfua azzal a céIlal, hogy elősegítsék a
turizmus vezető iparággá válását.

S.zeptember 8. Kisasszony napja:

visszafog1a1ásának

Ilyenkor a fecskék összegyű1nek

napja

osi pogány időke nyílik vissza ennek a napnak a
tisztelete. EzÍ tuÍotÍák az ősz igazi kezdetének.
a vilianydrótokon,

induiásra készen, de még nem kelnek útra. Bár ez
a nap sokfelé dologtiltó volt, a termények betakaríÍásaazérI" megkezdődik. A katolikus va11ásban ez
anap Szíiz Mária születésének emléknapja.
Szeptember 15. Hétfájda]nú Szűzanya napja:
Ezen a napon emlékezik meg az egyház Mária fel_

Szeptember első vasánrapj a : B ány ásznap
1950 óta ünneplik. 1991 óta a hivatalos bány,ísznap

december 4_dike, Szent Borbála,

a

bányászok

védőszentjének napja.
Szeptember 7.:

A

török

Buda emléknapja Buda

emlékére.

Szeptember 8.: Írástudatlanság elleni ktizdelem
1968. szeptember 8-ÍóI az (alfabetizálá$ nemzet-

közi napja, az UNESCO kezdeményezéséreünneplik.
Szeptember 8.: Fizioterápiás világnap

Szeptember 2'7.: AFebér kendő napja
l993-ban a grúz nők a maguk eszkÖzeivel vették
fel a ktizdelmet a háború ellen: fehér kendőben
tüntettek, amely azóta a béke és a fegyverszünet
kifejezője lett. Magyarors zág 199 4-ben csatlakozott a megmozduláshoz.
Szeptember utolsó vasámapja a Hallássériiltek viiágnapja
A Siketek Nemzetközi Szövetsé gehaÍfuozaIa alapján 1958 óta minden év szeptember hó utolsó vasámapján

ünneplik'

Szeptember 12.: Gyermekek világnapja

Ábrahám Gyöngri
könyvtráros

Eru
Kedves olvasók

A könyltár

nyiwatartása technikai okok

miatt megváltozik:

hétfőn és

pénteken: 13_17 óráig

kedden és csütörtökön:

szombaton:

"

7_17 őrálg
7-19 óráig

l
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A miívelödésí házban
v

áltozatlanul mÍÍködík

Eladó Röszke belterületén Rrákó-

Első osztályú csávázott retekrnag eladó' ÉrdeHődni: Hódi
János Röszke. Ríkóczi u. 10.

czi u. 92'

közművesített. a telken 1 db fólia-

TeI.:273-270

hétz Íalálbató.

!otó'szolgáltatás!
Fekete-fehér és szines tilmek
elöhivása' nagyítása
minden rnéretben!

Erd': Röszke, Bercsényi u.

A Röszkei Kossuth Mg Szövet-

tílmek kaphatók!

6.

szám. Tei.: 273-383 este 6 után.

kezetnél napos és növendék bi-

kaborjú eladó. Erdeklődni:
713-4ll, munkaidőben'

Szolgáltatási árak:

Fényképezéshez

Gáz és szennyvíz

csatoma bevezetve.

Úi udvari WC{iitke

9x13 fénykép:30 Bt/db

Negatív filmhívás: 300 Ft/db

szám alatti ingatlan,

etadó

Röszke, Szántó Kovács u' elején építésitelek 50 m-es fólia-

Ár: z5.ooo Ft
Érdektödni lehet
teletononz 43'0-275

házzal eladó.
Érdek]ődni :213-282

+

E
TÁJnr oZTATÁs

Falusi Suttogó
Röszke Község Képviselő-testületének
lapja

Eng. szám: B/PHF/888/C1/92
Megjelenik havonta 1300 példányban

{!adq címe:
6758 Roszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62)513-031

Felelős kiadó: Magyari LászIó
Főszerkes ztő : Gy

gy József

or

Készült a Nyomdamester 2000. Kft.
gondozásában.

Nyoaaad,aíBaeoÜeí
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Tájékoztatom a Riiszkei
Kossuth Mg Szövetkezet

minden tag1áú arról, hory a
kiilső üzletrósz-tulajdonosok üzletrészeinek megvásárlását az MFB üzletrészhasznosító KFT-vel ktittitt
szerződés alapján a Megyei
FöldmívelésÍ Hivatalok bonyolítják le.

A

szövetkezet tagjait
elővásárlási jog illeti meg,

amely e1ővásár1ási jogukkal
30 napos hatíridőn belül é1hetnek.

3éB€B{B. nem.

alE(otórteahm0|ógÉa

6724 Szeged, Mukkos-erdő sor

a szövetkezeti iidetrószekről

3ó.

Tel.: (ó2)559_280

A

30 napos határidő aZOn

a

napon veszi kezdetét, amelyik

napon az eladási szándék kifiiggesztésre kerül a szövetkezet Röszke' Fe1szabadulás u.
64. szám alatti központi irodájának hirdetőtábláj án, és az
onnantól számitott 30 napon

jnle.

.

Mindazon tagok, akik a törbiztosított

vór,1üen

elővásárlási jogukat gyakorolni kívánják, aZ ette irányuló
szándékukat írásban jelentheti be a RÓszkei Kossuth Mg
szövetkezet központi iradátjában a jog gyakorlására nyitva
álló határidőben.

Dr. Tanács Imre
elnök

,,
FALU GAZ DASZ TAJ E KOZTATOJA

Az ingatlanértékesítésbőlés a varyoni

Kívülállók

értékűjog átruházásábó| származő

jövedelmekkel

V agyoni érték(ij ogok: tartós földhasználat, haszonélvezet,
használat' telki szo1galom, lalcásbérlet, helyiség bérleti joga,
üdülőhasználati jog, hilföldiek ingatlanhasználati joga.

Adómentes jövede]em: a házastárs áItal történő házastársi

vagyon megváltásából szítrmazó jövedelem; más
magánszeméIlyel kötött tartási' éIetjáradéV,l vagy öröklési
szeuődésből szÍtrmazó jövedelem; a helyi önkormányzat,

közös

illetve állam tulajdonában lévő lalcás bérleti jogáról való
lemondásért kapott térítés.
Adó mértéke: a keletkezett jövedelem 20 százaléka.

az éves személyi jcivedelemadó

Az adót
bevallásban kell

megállapítani és az adott évrő| szóIő bevallás benyíjtására
előírt hatríridőig kell megfizetni.
Lakásszerzési kedvezmény: olyan adó, amelyet nem kell
megfizetni vagy visszajár a jövedelem azon része uÍán,

az adózó saját maga vagy lakásÍ szerző
hozzátarÍozőja részérea jövedelem megszerzésének
amelyet

időpontját mege\őző hat hónapon belül vagy az azÍkijveÍő
48 hónapon belül 1akáscélú felhasználásra fordított.
A jövedeLemszerzés időpontja: amikor amagánszermély az
enő] szóIó érvényes szerződésÍ a földhivatalhoz

benyujtotta.

Földingatlanra (építésitelek) építettépület esetében a
szerzés időpontja a földterület megszerzésének időpontja.

Ha a

szerződést nem nffitották

be a földhivatalhoz,

kedvezmény 60 hónap elteltével válik véglegessé,azazha a
lalcásszerzési kedvezmény érvényesítésétkövetó 60 hónapon

belül

a

lakáscélú felhasználásával szerzetÍ lakás

tulajdonjoga (vagyoni értékűjog) átnlházásra kerül, akkor

az

áÍÍuházáSbóI szátrmazó bevételhez hozzá

kell adni

a

koriábban érvényesítettlakísszerzési kedvezmény alapját.

A jövedelem meghatározásálloz

]evonható köhtségek: az

ingatlan, vagyoni éttékűjog szerzéskori &Íéke; a szerzéssel

és átruházással kapcsolatban felmerült kiadások;

az

értéknövelő beruházásra fordított összeg, amely a forgalmi
értéketnöveli' a saját klvitelezésű munka értékeazonban

nem vehető figyelembe. Öröklés vagy ajándékozás útján
történt szerzés esetében a megszerzésre fordított összeget
az illetékhivatal állapítja meg.

Iövede]em: a bevétel és a levonható költségek kiilönbözete.

15 évnélrégebben régebben történt szerzés esetében a
jövedelem

nu'la'

Dr. Árva Gabriella
ügyvéd

száma 2001. október 8-án jelenik meg.
Észrevételeiket' ínÍsaikat és a hirdetéseiket szeptember 26-ig

Lapunk következő
v órj

a a Teleházban a Szerkesztőség.

LI SZEPaőDÉS megfelelő

A Kormóny úgy döntött, hogy o
kivÜlóIlók Üzletrészeire vételi A

részeinéI aIá!

fennmaradó 4-5 számű mellék]eteket ki-

oiónlotot lesz, az eredeti |1992. töltve, mindegyik példányt eredeti aláínással
(tanúk is !) ellátva, csak postai úton. aiánlott
évi, vogyonnevesiféskori) névérlevélben kell elküldeni az üzletrészt kibotéken, azoiz dz okkori l00%-os csátó szövetkezet megyéje szerint illetékes
értéken.
FM' Hivatalhoz, ha a szövetkezet nem é1
l Az elodós oz óllom felé viszont
eiővásiárlási jogával.
A Csongrád Megyei FM Hivatal címe:
nem kötelezó, mert o szövetkezet
FVM Csongrád Megyei FM Hivatal
is élhet elóvósórlósi iogóvol.
l

6701 Sze-

Jelen pillanatban csak a kívülállók (nem
l szövetkezeti tagok) ijzletrészeire vonatkozik a KormányhaÍfuozat|
Szövetkezeti tag az örökség údán kapott és

így kívülállónak minősülő üzletrészét csak
akkor ajánlhatja
fel az áIlam felé megvásárlásra,

ha üzletré-

sze egy másik, olyan szövetkezettő]

szárma-

zik, ahol ő nem tag (p1' valaki ma is tagja
Röszkén a,,Kossuth'' Mg.Sz.-nek, de üz\etrésze az orosházi ,,ÚjÉlet"

Mg.Sz.lő] szár-

mazik, és ezt megÓrökólte)).

Az örölaéget minden esetben hiteles és eredetinek számító dokumentummal (hagyatéL:t

a

szerzés időpontja _ függetlenil a szerződés keltétől _ a
tényleges benyljtás időpontja.
Bevéte]: a szerződésben rögzíÍett teljes összeg (nem az
i11etékhivatal által feiemelt összeg!). A 1akásszerzési

UJ IGENYBEJELENTÓ

húzással feltétlenüi jelölni kell

föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló

minden dolog.

tényeket az

[,{P-on és az üzl'wpÉsZ_ADÁsVÉTE-

izletrészeirő|:

kapcsolatos legfontosabb
adőzási és bejelentési kötelezettségek

IngatLan: a

E

szövetkezeti

végzé) igazolni kell

ged, Deák F.u'17.

A

körzetemhez tartozó szövetkezetek né-

háryt szükséges adatai:

Új Életttttgsz.
67

S zentnihály'

0 S zeged-

1

Adó

sz áma:

1

Központi major

007 67 49 - 2-06

C égj e gy zéks z ám : 06-02-0000j 9

Kossuth Mgsz.
6758 Röszke' Fe]szabadulás u'64'

Adószáma: 10035838-2-06
Cég e gy zéks zám : 0 6 -02 - 000 1 9 6

!

C

s

ak a szövetke zet

ny ilv

ántuÍásáv aI

e

E ező

Nyugdíjas tagok most még ne je]entkezze-

eredeti összeget szabad a nyomtatványokon

jogú üz]etrészeikkel kapcso]atos megvásár]ásró] a Kormány még
nem döntött! Várhatóan, érdemben erre

ktilönben a beadványa hibásnak minősül.
Célszeríjtehát mindenképp a kitöltés előtt a

nek!

Az ő

alanJ,i

2002-ben keriil sor.

Hivatalhoz beadÍa, wÍ most kivétel nélktil
mindenki' postai úton visszakapja. E csomagban kapja meg az új nyomtatványokat
is.

Az új nyomtatványok közül a számozoÍt

7-

2-3 száműakat megfelelően kitöltve , az üzletrészt kibocsátó szövetkezethez kell benyujtani. Ekkor célszerű az eredeti példányri

is

szövetkezettel

egyeztetni.

Aki banlszámlával rendelkezik, az

Aki ezév április 15-ig :raluÍ a Megyei FM.

üzletrész-jegyet

megjelölni,

személyesen elvinni a

szöyeÍkezeÍhez, mivel legtöbb

gyen nincs feltüntetve

üzletresz-je-

az

1992. évi

vagyonnevesítő haÍÍLrozaÍnaka szfuna. Ezt
pótoltatni kell.

Előfordulhat az is, hogy az alanyi jogon ka'
pott üzletrész érÍékhezaz örölaóg

útján ka_

pott üzletrész-érték is hozzá leÍt írva. Ezt
kiilön kell választatni, mivel az örölaég utáni összegből 20vo mérÍékbenfonásadót kell
fizetnt. Az örökségijogosultságot

zolni kell hagyatéki végzéssel!

itt iS iga-

feltéÍ\e-

nüljelölje azt, mivel így könnyebbenjutjárandóságához

Az

!

új nyomntvanyhoz kapott

rÁlÉKoZ-

TATÓT fe\tét\enül alaposan tanulmányozzák át!

Az

esetleges-tisztázat]an

kérdéseikkel meg-

keresfotik fogadóórája szeint a helyi falugazdászt, vágy feLhívhatják az ingyenes
,,zö]d számot'' is, ahól kiegészítő tájékozta-

tástkaphatnak: 06 80 203 939
iratok beadásának vésső hatifuideie:

Az

2001. október

jl.

Tudni ke]], hogy a hibásan beadott iratokat

azonna] visszaküldi a hivata], de a fenti
hanridőig a módosÍtás többször is ]ehetséges.
nál

Az

utolsó napokra halogatott beadás-

_ Íőheg ha az még hibás

is - az a veszé|y

hogy az újrabeadás már kicsúszik
a határidőbőL' így az ügye jogvesztő ]esz!
á]] fenn,

Nagy Emő
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Életmód Klub
Élemód klubunk nyóri revékenységének
összefogloIóio: Két róbort bonyolitottunk
le o Káli medencében, pólyózotokon nyert
tómogotóssol - Cserkészcsopotunk tóbo'
rozóso o Kóli medencében - Tórs'suli ifiú'
sógi csoporr.Elsó tóborunk eredménye'
ként megolokult o cserkészcsopot két

őrse. Második tóborunk résztvevói o

Goretti kör fiorolioi voltok. A tóbor szokmoi progromio: TórskopcsoIofi rÉning-fuI'
készÜléso csolódi éIetre. Legközelebbi
összeiövetelÜnk szeptember l9.-én szer'
dón 18 órokor lesz. Témóio: A gyomor,
epehólyog és béI betegségek diétós ét'
rendie. VendégÜnk: 5zobó Sóndorné
dieleiikus.
Nagy örömmel számolunk be anól, hogy közösségi
életünket szolgáló páIyázaÍaink közül két programunk
nyert támogatást. Regebbi célkitűzésünk volt a cser-

készcsapat műkddésének újraindítása néhány éves
szünet után. Ene jó lehetőség kínálkozott a Káli medencében egy hetes nyári táborozás keretében. Tizennyolc gyermek vett részt a programban, két ifjúsági
segítő (Sanó Erzsébet és Ruskó Norbert) és Vlocskó
Mihály igazgató úr vezetése mellett. A lebonyolításban magam is segítettem, Suhajda Terézia (Terike néni) a konyhai munkákat vállalta el. Mindannyiunk ne'
vében elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatú, reme-

kiil sikerült táborozásban vettünk részt. Az időjárás is
nagyon megfelelő volt, háromszor fürödtek a Balaton-

ban a gyermekek, és sokat Ííráztunk, a környékbeli
összes nagy hegyre felmentünk'

A két segítő fiatalnak köszönhetően

a fiú.éslánycso-

otletes játékaik segítségévelkönnyen és gyorsan elsajátítottrík a
cserkesz trirvényeket. Azzal ajó érzéssel és elhatározással jöttek haza,hogy ha ilyen a cserkész élet, akkor
mindannyian cserkészek akarnak lenni. A gyermekek
szempontjából azértnagyonfontos ez, mert a cserkesz
é1et jó keretet biztosít a fiatalok szabadidős tevékenységéhez - táborozás rendszeres összejövetelek formá-

port hamarosan kis csapattá szeweződötÍ.

jában-, ugyanakkor személyiségük fejlődését is
elősegíti. A közösség szempontjábói, olyan működő
közösség, melyre más terüieteken is lehet számítani.
Szeretnénk megköszönni

mindazoknak a szülóknek és

a Bestfoods Rt.-nek az éIe1mjszer adományokat, akik
a tábor sikeres lebonyolításához hozzájárulÍak Ugyan-

csak szívből köszönjük Suhajda Terézta' Sanó Erzsébet és Ruskó Norbert áldozatos munlcáját a táborban,
valamint Vlocskó Mihály igazgató űr fáradozását és
Kartal Józsefplébános úrnak, hogy támogatott minket.
Goretti Kör egyesületünk áIta| szevezeÍt Társ-suli
programja augusztus végénvalósult meg, szintén egy
hetes táborozás keretében. Ezt követően pedig havi
rendszerességgel önismereti tréningen vesznek részt.
Reméljük ez a programunk éppoly sikeres lesz, mint a
k'i s cserkészek táborozása.
Következő havi összejövetelünket a nyiári szünet után,
szeptember l9-én 18 óútra tewezzik Szokiísunknak
megfelelően fontos egészségügyi kérdésekől is esik
szó.EzítÍal a májusban megkezdett témát folytaduk:
Az emészÍőszervi megbetegedések diétás kezeléséről
tart előadást Szabó Sándorné dietetikus. Természetesen finom vacsorát is készítünk. Vásárlási lehetőség a

TV shop-ban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk'

Dr. Sövényházi llona
az E gészségv édő Egyesület elnöke

ó

PAGOTY HIREI

/il
Óvodánk is részt vállal a RÖszxEr FlruNepor
rendezvénysoro zaÍábóI,

a kiadott

programban

SázHoLnas PacoIly nevet. E meghitt ünnepségre is szívesen várunk érdeklődőket.

fellelhető módon és időben.

Éhséget,szomjúságot büfénkben vásároit fiTúI az olvasható programokon:

nomságokkal lehet oltani, enyhíteni'

Minden érdekiődőt sok szeretettel viárunk szeptember 15-én, szombaton 9 őrától 15 óráig az
óvodai nrszÓNaloIv, me\nek színesebbé tételében a Tpxsncó JnszonÁz gazdagjáte\*.lnálatával válla] részt.

200 1. szeptemb er 20

-

ín (csütörtökön)
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órakor

az első ÖssznvoNr szü-ót ÉnrBxnzBrÜNr lesz,
melyre valamennyi beiratkozott kisgyermekünk

szüleit elvírjuk, s megjelenésüke tartalmas

feltétlenevelőpartneri kapcsolatunk építésére
11 órakor pedig gyönyöű

lesz, ahol hivatalosan

óvodánk névadója

is

felvesszük

nül számítunk.

a

edvelok l'ovuts
Elózó hovi reivényÜnkre ttibb megfeités érkezett, melyek közÜl o sze-

rencsés megfeitő Csendes Kóroly
|6758, Röszke, Felszobodulós u.
l5.). A Telehózbon veheti ót nyere'

ményét.

Mostoni reiwényÜnket

o

megailott szavakkal:

1. Senkinek Sem

BereEk

Péter Természetvédelmi Klub EgyesÜlet óIIitotto össze.
1. Népi madárnevek

A

madaraknak nemcsak ,,hivatalos" neve
van' hanem a nép is adott neki sok esetben

nevet. Hol színükől, hol hangjukól vagy
életmódjukól' fészekalcásukól kapták ezt
a nevet.

Pdrosítsúk össze a megfelelő neveket a
zdrójelben lévőkkel:

vakvarjú, aranymálinkó, babutka'
nádivereb, pipiske, kékcsóka, ku-

vik, csalog ány, szövőcinke, eszterág.
(gólya, bakcsó, sárgarigő, nádirigó, függőcinke, búbosbanka, ku-

Vik' fülemüle, búbos pacsirta,
SZalakóta).

2. Szoltűsok madarakrol.
madarak mindig jó barátai voltak a népnek. ott éltek velük az erdőn, réten, segítettek a kártevők pusztítáSában, hangjuk
felüdítette a munkában elfáradt embert.

A

Ezért, tgen sok szólás-mondás keletkezett
velük kapcsolatban. Egészítsékki a
következő hiúnyos monddsokat a lent

2.

Sok

röpül aszájábaa

... disznőt győz.

3. ...........foEott aZ orÍa.
4. Sas nem fogdos..........
5. Sokat akaÍ

ja a .......

a

.

de nem

bír-

.

6. Cseneg a

..

'..

Vendég

jön'
7. Szabad, mint a

8. Embert

szayátőI, madarat

9. Szereti, mint

tisztabízát.

10.

Iszik,

a

......... a

mint

a

(gödény' lúd'

cinkét, szaÍka, galamb, madát,
Szarka, tolláról, farka, legyet, sült
galamb).
A helps megfejtők könyvjutalmat kapnak.
-t

r{,,irí" $z€p$e#fffeí

Hírek és gondolatok - a PlébánÍából
KERESZTELES:

HAZASSAGKOTES:

De valakinek állást kell foglainia azigazságvagy

Marinkov Attila éS Pintér Ildikó kisfia
1999. június 25.

Buda Sándor Szeged és Imre Barbara Röszke

a nem-igazság mellett. Val1ási és világnézeti kérdósekben nem lehet semleges AZ EMBER.
Egy nevelési-oktatási intézménymegteheti, ha nö-

Dobó Gergő

Dobó István Röszke ós Vass Mária Röszke

Dobó István és Vass Mária fia

házasságot kötött

Marinkov Márk

házasságot kötÓtt 2001. augusztus 11-én.

1993.

2001. augusztus 12-ón.

Takács Zoltán Röszke és Kerekes Mónika

Dobó Petra

Röszke házasságot kötött

Dobó István és Vass Mária kis1ánya
1999. október 27.

BezzegDezső Szeged-Röszke

Kunsági Alex Ferenc

Csil1a Mórahalom
házasságot kötött 2001. augusztus 25-én.

Kunsági Ferenc és Daka Zsuzsanna fia
1993. december 1.

keresztény édesanya születendő gyermekedet keresztény módra fogod nevelni?"

J

,,Ígérem. Isten engem úgy segítsen,''

HALOTTAINK:

ldgnézeti irányában sem elk)telezett. Ennek

2001. augusztus 8.

megfelelően az iskola a valltisi és vildgnézeti vonatko zású információkat tárgyilago s an, több oldaIúan közyetíti, azok igazságáról nem .foglal til-

Kocsis Sándor 99 éves, 'f l(rss Margit özvegye
2001. augusztus 23.

ubiláló házastársak ta|á|kozója
lesz a templomban

,,Az iskola, mint önkarmónyzati fenntartású neveIési oktattísi intézményegyetlen vallás, vag1, vi-

Hajós József 58 éves, Horváth Julianna férje

szeptember 9,én vasárnap
a 9 órai szentmisén.
orömmel várjuk az ünneplő családokat,

lást."

Papp András 89 éves, t vigh Matild öZvegye

t

és Tóth Gyöngyi

rossz fölméréséreérzéket ad és bátorságra készteti tanítványait a jó melletti döntésre. Ebben a nehéz nevelői munkában a szülőké a fő feladat, mert
ők az elsőszámú pedagógusok gyermekeik nevelésében és ők a család legfőbb papjai is' Az iskola
és a hittanórák segítségetakarnak nffitani ebben
a nehéz munkában.
Fogunk össze szülők, tanárok' hitoktatók és tanítványok, hogy igazabb, nyugodtabb legyen mindannyiunk élete
!

Kál1ai József és Varga Rozália kislánya
1998. december 5.

t

2001. augusztus 18-án.

]

,,Ígéred-e hogy mint keresztény apa és mint

I(íllai Renáta

t

vendékeit az igazság kutatására neveli, az igaz
közti fontos ktilönbség tételre tanítja és a jó és a

Kartal József

(Pedagógiai és Nevelési program)

plébános

2001. augusztus 24.

A Gyermekj
A

őIétt Szolgálat

pá|yÍuaton nyert pénzből finanszirozott IáL-

hírei

Röszke

|'inom üdítőital mellett.

szóItáz tíborral zárult, amely augusztus 6_10-e

Mindenki fantáziá1át szabadon engedve alko-

adott lehetőséget a szabadídő hasznos el-

tott, do1gozott, játszort' focizott, ugrándozott,

között

futkározott és természetesen kipróbálhatta

töltésére.

A tábor egész napos elfoglaltságotjelentett

20

kisdiáknak. Helyszínek az Áltaiános Iskola nap-

közi otthonos tanterme ós a Sportpálya voltak'
Számítógépen kÍi1önböző
gyerekeket.

Az érdeklődós krizéppontjába

a

a szá-

mítógépes játékok mellett a gyöngfűzés került.
Kézügyességüket a lányok mellett a fiúk is

k-

próbálták és kitartóan fűzögették a csillogó,
színes gyöngyszemeket. Az elkészített kts ékszereket _ nyak1ánc, karperec, gyűrű _ pedig
rögtön

felpróbálhatták, viselhették és haza is vi-

hették. A gyöngyfűzés me1lett népszerű volt a
gyurmaszobrászat

A gyermekzswa1tól hangos táborozók záróbuliként palacsintasütést rendeztek

ügyességi játékok, vi-

deón mese ós kalandfi1mek szórakoztatták

hangerqét.

is, va1ódi kis remekművek

születtek a SzoÍgos diákkezek á1tal,az e1készült

és jó étv.ággyal

fogyasztották el készítményeiket.Rendkívül jól
órezték magukat és kellemes élményekkel táKöszönettel

tartozunk a szervezőknek, a pol-

gármesternek a gyerekek ingyenes étkeztetésé-

ért, iskola igazgatónak, műveiődési

ház

vezetőjónek, a napközis konyha dolgozóinak, a
gyermekjóléti szolgálat vezetőjének és munkatársainak az egész heti program lebonyolításáén.

A ]átszóházba

zunk benne, hogy minden hémégénismét együtt

J

Hívion'
megegyezíink!

osztály,le1kes kis közösséggé forrnálódott és bí-

játszunk.

próbára tette a sárkiínykészítő gye-

került a díszes alkotások röptetése. Hűsítőül a
locsolóvizes pancsolás, hancúlozás szolgált a

'.'

jráró gyerekek a 6-13 éves kor-

Iátszóház díszítéséremaradt meg.
rekeket' mert a hőségben nem kis fáradtságba

megvételre.

voztak.

figurákat szintén e1vihették' illetve ery részük a

A hánihla

teriíletén
töldet
keresek

Várunk benneteket péntek délutánonkéntI3a művelődési házban lévő klub-

16 óra között

Tel.:
oÓ-3o/346-4142

szobában'

7

LabdarÚgús

s így a megerősödött Szőreg ifi magabiztosan nyert
6:2 arán1han, Góljainkat Papp Attila éS Borbás Sán-

dig még egyik csapatunknak sem sikerü1t megíz1e1ni a győzelem ízét.Másnap, vasárnap, a tavalyi baj_
dor szerezték. felnőttek mérkőzésénhazai nok Kisszombor a Solos e1lenfél, talán majd éppen
mérkőzésüket nem is igen játszottak a fiúk, szinte győzelmet vártunk, azonban hiába volt a nagy itt? Nem valőszíníj. Talán az ifisták? Hát ez sem
csak a már hagyományos gyálarétt és röszkei felké- mezőnyfölény, csatáraink a legnagyobb gólhelyzete- úgy indu1t. Szinte az e1ső támadásukból gó1lszefezszülési tornákon mutatkoztak be a csapatok. Nem is ket is képesek voltak kthagmi, kettő klvételéve1, tek a vendégek, azonban sikerült rendezni a sorokat,
remekeltek csapataink, hisz Gyulán első csapatunk míg a vendégeknek alig volt helyzetük mégis két_ s fokozatosan fö1ónybe került csapatnak. A fé1idő
még ugyan a döntőbe verekedte magáÍ a megye III- szer betaiáltak a hazai kapuba , s ezzel a döntetlenmár 3:I-re a miénk Terhes Norbert, Borbás Sándor
as IKV e1lenében, azonban a döntőben az alaposan nel egy-egy pontot szereztek a csapatok, aminek
és Papdi László góljaival, a második félidőtmfu abmegerősített GyáIaréÍ biztosan nyert a régi rivális egyik fél sem örü1t igazán. Gó1jainkat Bozó Féter és szolút a mi fiaink uraljá'k, s szereznek még négy
Röszke el1en.
egy hétre, augusztus ötödikén
Takács Csaba szerezÍék. Következő hétvégénmind- gólt, a cserék is ,,szóhoz'' jutnak, s parádés ']:1 avéRöszkén rendeztük a felkészülési tomát. Uj évez- három csapatunk idegenben szerepe1t. A tartalékok ge. Terhes Norbi' Borbás Sanyi duplázott, sLaczt
red, új névadó, támogató a tornának, Edina Kupa, Pusztamérgesen próbálkoztak, itt már lőttek gó1o- Zoli is gólt szeÍez, egyet a kétségbeesett Zombori
ifjú Dani András támogatásával. Az előző
kat is, igaz nem mind azellenÍél kapujába, s ekko- védőjuttat a saját kapujába. A felnőttek mérkőzése
',Muskát
li Kupát'' ugyanis harmadszorra is einyerte a Röszke
ra segítséggel már a Pusztamérges is nyerni tudott is hason1óan kezdődött, csak rosszabbul végződött'
csapata, s így vég1eg a mi vitrinünkbe került. 4:2 arányban, Gólszerzőink Kovács István és Sza1- A vendégek már a hetedik percben yezetésÍszerezEzúton is kösztjnet a támogató Csonka és társa Bt.- ma Gábor voltak. Megye egyes csapataink Kistelek- tek, amit a 14 percben meg is dupláztak. (Nem vének, hogy öt éven keresztül szponzora volt eme ese- re utaztak. Ifistáink itt már biztatóbbjátékot produ_ letlen, matematikus a kiszombori polgármester).
ménynek ! Ezen új tornán a két legerősebb csapat, a kaltak, 3:1-es hazai vezetés után kiegyenlítettek, sőt Ekkor a katasztrofális vereség sze1e is meglegyinRöszke és a Gyálarét mérkőzött először' esé1yt adva emberelőnybe kerültek egy kiste1eki kiállítása mi- tette csapatunkat' azonban Szekeres Zo\Íán afélidő
a két leggyengébbnek a döntőbe kerülésre. Első att, azonban ez inkíbb a mieinket zavarta megjob- közepén betalált a vendégek kapujába, s ez igenmérkőzésen ismét a Gyála nyert, míg a második ban, hisz két súlps egyéni hiba után a hazaiak nyer- csak ,,megfogta'' a zomboriak lendületét, mint kiIKV_A]sóváros-Röszke
II mérkőzést is a vendégek tek 6:4 arányban. Góljainkat Terhes Norbert 2, derült, teljesen. A második félidő közepe táján
nyerték, és jutottak a döntőbe. A harmadik helprt a Borbás Sándor és Laczi Zoltán szerczÍék. Felnőtt emberelőnybe is kerü1t csapatunk, azonban kóptelekét röszkei csapat játszott, s a tartalékoknak ismét csapatunk is a pontszerzés reményében lépett a pá- nek voltunk feltörni a jó\ zátó vendégvédelmet' s
nem sikerült a bizonyítás, 11:0 lett a végeredmény. Iyára' Gólhelyzet itt, gólhelyzet ott, a Kistelek vezet, nem sikerült még az egyenlítés sem, 2:1_re nyert a
A döntőt az esélps Gyála nyerte, s első alkalommal a Röszke egyenlít _ jellemezte amérkőzést az utol- jobb erőkből á11ó Tiszántúli gárda. osszevetve
vitrinjükbe tehetik egy évtg az Edina Kupát' só tíz percig. Ekkor a Röszke szerezhette vo1na meg mindhárom csapatunk szereplését,nem egy
Ktjvetkező hétvégénmár indu1t is a bajno1ság, 11- a vezetést, azonban megint kimarad egy ordító gó1- szívmelengető kezdés, taián csak ifistáink Zombot
én szombaton a tartalékosok nyitották az éyadoÍ,a helyzetet, ahazaiak viszont kihasználnak egy nagy elleni remek győzelme némi reménysugar, de reszomszéd Mórahalmi,,fakó" e11en. Kiegyenlített egyéni hibát, s nyernek 4:3 arányban. Gólszerzőink
méljük lesz ez még sokka1 szebb is. IGzilabda. Itt a
mérkőzéseken a mieink képte1enek voltak a kapuba Pipicz Atti1a, Bozó Péter, Bucholcz Gábor. Még megyei bajnokság okóber elsején kezdődik. A hítalálni' a mérkőzés vége felé ez a vendógeknek egy- nem számoltam be újonnan igazolt játékosainkról ! rek szerint több új csapat is szerveződik, s indu1 a
szer sikerült, s ez elég is volt nekik a győzelem el- Pipicz Atti1a Mórahalomról, tánadó kozéppályás, bajnolságban. Ez jó is meg foSSZ is, hisz érdekeéréséhez.Tartaiékcsapatunk két mihályteleki játé- Szalai Szabolcs védő újszentivánró1. Távozók: Ne- sebb lesz a bajnokság, de tőlünk iS több játékost
kossa1. Juhász Lászlóval és Krsistók Tiborral mes Béla Mórahalomra, Kiss János Deszke. Au- csábítanak az újoncokhoz. Következő számunk
erősödött, azonban most eZ is kevés vo1t a pontszer- gusztus 25.-én szombaton a megye lll-asban a megjelenítésénekidejére már ezen dolgok is letiszzéshez. Vasiírnap megye I-es felnőtt és ifjúsági csa_ balástyai tarta1ékokjöttek Röszkére. S jöttek, láttak, tulnak, s akkor tudok konkét dolgokról beszámolpatunk is hazupályán mutatkozott be. Ifistáink kögyőzÍek 3:0 arányban, ismét e1maradt a hazai ni.
zü1 néhányan még mindig a nyiári szünetet éIvezték, győzelem' Vajon meddig ke1l még vámi rá'! Igaz edPapdi László

Labdarugó csapataink július 10-dike után kezdték
meg felkészülósüket az őszi bajnokágra' Edző
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Közérdekíi teIeÍonszu nrok
Dr. Sövényházi Ilona

Rendőrség: 107

Tűzoltók 105
Mentft: 104

21 3

Röszkei Rendőrörs:

21

Dr. Vereczkey Gyula háziorvos:
213-323
Dr. Szita Vilma fogorvosi 213-344
Y édőnői szolgálat: 21 2-609
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

3-234

Polgárőrség: 06-20 19 -I1 1 -332;
213-389
Önkéntes tízoltók:
Y arga LászIő paranc snok :

213-350
Központi or/osi ügyeleÍ: 4] 4-3] 4
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)

06-2019-238-191

Papdi László :

06-1

0

lz- 1 45

-9

Határforgalmi kirendeltség : 21

43
3

-4I0

Hatiírőrizeti Kirendeltsé gi 425-982
il (Szeged. Moszkvai krt. 12-14.1
g,

orvosi rendelők:
Dr. Tari Zoltán háziorvos:
21 3 -5 r0, 06 -1 0 13 13 -99 r 4

gyermekorvos:

-018; 06 -20 19 -422-686

Áilatorvosi ügyelet:

27 3

-309)

Falugazdász:573-870
Plébánia hivatal:

Szolgáltatásokí

21 3

-260

.

KábelTV hibabejelentés:
Márki Jenő: 06-20/9-858-1
ordög Tibor: 06-20

1

13-321 -196

Démász mórahalmi

ügyfé1szo1gá1at:

28r-042

TérségiYízm(t: 213-560 (hétkoznap 7 -9

Dr. Perényi János: 06_30 19-982-684
Intézmények:
Polgármesteri hivatal

Postahivatal: 51 3 -950 (F ax:
Teleház 513-810

: 51 3 -03 I

Napköziotthonos ovoda: 21 3 -480
Altalános Iskola: z1 3 -420
Sportcsamok: 213-250
Művelődési ház: 21 3 -366
Könyvtár: 213-011

Szennyvíz hibabejelentés:
Gyöngyi Arpád: 06-20 19 -11 3 -31 5
Tanács Roland: 06-20 19 -I1 5 -632
Dégáz hibabejelentés: 06-80/820- 141

Szilárd hulladék elszállításával
kapcsolatos információ: 489-1891204
(Szegedi Kömyezetgazdálkodási

Kht.)

