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Röszke Község Képvíselő,testületénekLapja

Hm_tVHAToSÁeuVÁn_msz:rfusoK
1998" OKTOB,flts \8"
Az 1998. október 18,i ön,
ko rm ánv zati v áLasz táso

'indu1ó

n

polgármester-je1ö1t:
Magyar LászIó fuggetlen
jelolt

Tái " ékozt atő a választással
kaocsolatos esves

tridnivalokrőI

!

A Magyar Koztársaság elnoke ]998. ok- .
tóber l8, napjára tűzte ki az onkormánvzati kéoviselők és oolsármesterek

lános vál'asztását' mely e[yíordulos.
Roszke teleoüles lakói oolsármestert és
relepülési képviseIóket'(11_íót) választ_
álta

képvise1ő'je1o1tek:

hatnak, valamint a megyei kozgyűles
tagjaira (listára) adharják le szavázataikat október l8-án 6 óráról 19 óráís. Az

1' Bende Sziiveszter ítiggetlen

ben az a magyar vagy bevándorolt választópolgár izavazhát, akinek lakóhe_

2. Borbásné Márki Márta ftiggetlen
3. Csonka Imre független
4. Dani András FKGP_KDNP
5. Fodor Imre FKGP-KDNP
ó. Hornyákne orlik liona ítiggetlen
7. Horváth Béla fLiggetlen
B.

Kohn Róbert íriggetlen

9. Maksa Sándorné fűggetlen
l 0.Molnár Albert Agrárszovetség_

Nemzeti Agrárpárt

i.Nagy Tibor FKGP-KDNP
l 2.ordÖg Szilveszter FKGP-KDNP
1 3.Papdi Lász|ó ftiggetlen
14.Papp Karoly FKGP-KDNP
l 5.Dr. Sovenyhází llona
I

FKGP-KDNP

1

6.Szekeres Miklós

FKGP'KDNP

7'Dr.Tari Zo|tán ftiggetlen
tB.Tóth Károlv fLiggetlen
i 9.('-Ii hazí Árpád ftiggetlen
20.V arga Lászlóné ftiggetlen
2 i.Vecsernyés Antai fúggetien
22.V1ocskó Mihálv FKGP-KDNP
1
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ércesítésbenmegjelolt szavazóheliiség-

lye Röszkén Van' s a névjegyzékbensze-

repel, Vagy abba a szaiazar.számláló
bizottság felveszi. Az a személy, aki
l996. október 'I8_a után és 1998. iúlius
30-a kozotti idópontban létesítetttartózkodási helyet Röszken, igazoIással
szavazhat a telepuIésen. Szavazni szeméIyesen lehet, s be kell mutatni a személvazonossás és a lakcím mesállaoítására' alkalmas' igazolványt. (Az" ertesító
a bizortság

bemutatása megkönnyíti

munkájat.) A mozgásukban gárolt személyek mozgóurnas szavazás biztosítasát kérhetik. s lakásukon kettő íó bi-

zottsási tas a választás naoián felkeresi.
A szaíazóTao átvetelét a'v'alasztÓoolsar
a nevjegyzékben saját kezű aláírisáíaI
igazolja.

a hivatalos
szavazólapon szerepló, személyre, Iistára
lenet az elrendezestol Iuggoen a neve
alatti (vagy leletti, illetve öl-ellecti) korbe
Ervényesen szavazní csak

rollal írr két, egymást

vonallal (x, +).

metsző

Érvénytelena szavazólap. illetve sza,

vazati

- ha nincs el1átva hivatalos
lenyomattal,

bélyegzó_

- ha a szavazólau a mesenscdettnél
robb .rr,rurut..t rort.T-,it (valumennyi szavazat érvénytelen)

- h'a az "x'' vagy ''+'' je1 nem a jelölt'
lista nevéhez taÍÍ-ozó korben találha-

tó'
- ha a szavazatot kiesett jelö1tre vagy
_

1istára adták 1e,
ha a szavazólapor kitoltetlenúI adtak
le.

A következőkben

az egyes választási

típusokkal kapcsolatos-tudnivalókról
szólok.

A telepulési Képtagú, ezéit ervenyesen a kislistán Ievő-ZZ fő ielölt köiül
legfeljebb l l személyre Iehét szavazní.
Ez azt jelenti, ha valakÍ i2 vagv tobb
Iore szavaz, akkor a szavazolapla es
így az összes szavazata érvénytelen.

I. Kislistás választás:
viselő_testüler l

l

Ámennvíben a váIasztóoolsar 1].

íő_

nel kevésebb ielöltre adiá le"szavaratat
a szavazóIapjá érvényeó. (Peldaul egy
kepviselojelóltre szavaz, akkor a meg_
jelölt képviselő kap egy szaVaZatot.
Képviselők azok lesznek, akik a megr'álasztható képvíseIók száma (ll íó)
szerint a lestöbb szaVazatot kaoták'
Szavazaregyénlőseg esetén a Helvi
Választási Bizottság sorsolással dont'
hogy mely jelolt lesz képviseló.

II. Polgármester választás: Polgármes-

ter je[oltek kozul egy szemelvie lehet
sza va zni

-érveinyesen.

Mívcl Roszkén egy polgármester jelólt van' így a sz!íazolápon a ;eIólL
nevenél található korben vagy el_

helyezik az egymist metszó vonalat,
A szavazÓlapon a név
mefletti kórben az ''x'' vlgy ''+'' jcl

Vagy sem.

elmaradása esetén a szávazat- érvényte1en.

IlI. Megyei lista: A szavazólapon

lévó

szervezetek, pártok, stb. kozül kiza_
rólag egvre lehet ervenyesen szaVaz_

ni, tchát aki többre adja le voksat,
lnnuk szavazara ervénYtcien. A lisrák a leadott sza.'azatok aranvában

juLhaLnak mandatumhoz.

Szúc.s Józse/
jegr-7ó

FALUSI SUTTOGO

1

Tisztelt V álas ztőp oLgár!

(Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom,

1. Magyari LászIó polgármester Röszke,
2. l-engyel Istvánné Dr. polgármester Szatymaz,
3. Vass Anta1 vá1lalkozó Mórahalom,
4. Gárgyán István polgármestef Zákányszék,
5. Dobó Szi1veszter po1gármester Domaszék,
6. Fodor Csaba kistérségi manager Bordány,
7. Dobak Sándor vállalkozó Ásotthalom,
B. Bara Ferenc polgármester ottomös,
9. Kocsis Ferenc polgármester Forráskút.

képvise1ni.

Ahhoz, hogy ce1jainkat megtudjuk va1ósítaní szükséges, hogv
a 10.000 íő a1atti telepulések választópolgárai által leadott

Az

1998. október 18-i ónkormárryzat-i váIasztások alkalmával
kerül sor a Csongrad Megyei Ka7gűLés tagjainak megválasztására is.
A választás listás formában történik. A pórtok mellett az egye'
súLetek és cio,'lil szervezetek is áIlítottak listat.
Mi, a Homokhdti ÖnkormdnJzatok Kistérségi TerüIetfejles7tési

Egyesülete

is szeretnénk Csongrád megye déli

részét

Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Rúzsa, Szatymaz, Ülle., Zakányszék, Zsombó), annak érdekeit á megyei kozgyúlésben

Célunk az ttt éIők megé1hetésénekés életkorülményeinek
hosszútávúbiztosítása és javítása.

Ennek egyik eszköze, hogy kistérségünk képviseltesse magát

mindazon szervezetekben, testületekben, ahol a jóvőjét befolyásoló dóntések szűletnek.

A Homokháti onkormányzatok KistérségiTerü1etíejlesztési
Egyesúlete listáján szereplő jeloltek sorrendben a

szavazatok 4 o/o'át megszerezzük.
Kérjük, amennyiben jeló1tjeinket megtisztelí bizalmáva1 és azt

szeretné, hogy kistérségúnkképviseltesse magát a Csongrád
Megyei Közgyű1ésben, úgy adja szavazaÍ-át- az I. sz. listára, a

Homokháti onkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési
Egyesületére.

Magyari Lás7Ló

kovetkezíjek:

polBármester

Papdi László
vagyok, 1954. 0L )Z-án sz'Úlettem Röszkén' l97Z-l997-ig
a helyi szövetkezet vil1anysze-

re1ője voltam. 199Z-r'őI

Tornacsarnok gondnoka

sportszervezője

a

és

vagyok.
a íalu'
kepviselője

1'994-es választásokon

Magyari LászIó
Magvarországon

az

önkormányzatok a demokrácia alapkover. A heIyi (roszkei) tár:adalom szamara az Ónkormányzaton belül, valamint a köz- és
crvil szervezeteken keresztül
folyó munka összehangolása, a
kozség fejlesztése, a megkezdett

beruházások beíejezése, munkahelyteremtó beruházásokhoz

a íeltételekbiztosítása,

intózmények zavartalan műkodéséhez a feltetelek megteremtése,
a lakosság komíort érzetének

önkormányzati
lettem.

A Művelődési és a

Nepjóleri bizottságok tagjaként te''ekenykedem az onkormányzatban. Ismét sze'
retnék képviseló lenni, hiszen

elindult a sport é1etébenegy

igen aktív és pozitív folya'
mat' amit tovább kívánok
társaímmal együtt íolytatni,
aminek végkifejlete 1enne a
sportpálya koré létesítendő
szabadidó központ. Úgy ér'
zem ezzel itthon tudnánk tar-

tani fiataljainkat, hasznosan
töltenék el szabadidejüket es

biztosítása szo19áljon alapul a az idósebb korosztály is megpolgári demokrácia műkodésé- találná a kikapcsolódási lehetóségét. Ehhez kérnémlakóhez'
,< * *
társaim szÍves támogatását.

Vecsernyés Antal

Az elmúlt időszakban

képvi-

seló voltam. Látványos dol-

gokat egyszemé1yben nem
ígérhetek.

A íalu lakosságának
meghallgatom es

gond1ait
leherosegeim szerint segítek megoldá-

sukban.

l'öbb energiát fordítanék arra, hogy községünk tovább
fejlódjön, szépüljón és gyara-

podjon, hogy minden lakos
szeÍessen itt ELNI Röszkén.

Borbásné Márki Márta
5 éve dolgoztlm a művelódési

s legjobb tudásom
szerint szelvezem a kozség
házban,

kulturális és egyéb rendezvé-

nyeit. A munkaban es

cz

életben egyaránt torekszem a
közvetlen emberí kapcso1atok
kialakítására a gyermekektól
egészen a nyugdíjas korosz-

tályig. Céljaim kozött a ma'
gánélet re ndezettsége melle tt
_ két gyermek édesanyjaként
- a községben iakcik,1ó ktlzélzeterrek biztosítása az eisódle'

gss.

."

'

Dr. Tari Zoltán
háziorv,,s
Négy evig onl981_tő1 vagyok Roszkén. Feleségem korzeri ápolónó. Hiirom felnőtt íian-r
''an.
kormányzati képviselő voltam. lgyekeztem íoglalkozásomból eredócn az iclósek, betcg cmberck
érdekeit kiemelten képvíselni, illetve a tanyai beteglátogatásainr során fclrnerúlt patraszokat
testúlethez továbbítaní - megválasztásom esetén a kclvetkezó négy évben is.
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Varga Lászlóné

Irohn Róbert

Nevem Varga Lászlóné (Bar'
na Judit), két gyermek édes-

i95 1 decemberében szúlettem

Szegeden' iparos

Roszkén élek és itt is dolgo-

a

csa1ádba.

Maksa Sándorné

Csonka Imre

éves kereskedő vagyok.
Születésem óta Röszkén lakom, 23 éve röszkei boltban
dolgozom, jelenleg az ABC

vagyok, 43 éves, nős, 197B
óta é1ek Röszkén, 1 gyermekünk van, 15 éves középis-

42

anyja.

Mint nyomdász

zom

bevonu1tam, majd e\égez- vezető helyetteseként. Natem a Juhász Gyula Tanár- ponta sok emberrel ta1á1koképző Fóiskolát. Fiatal se- zom, jol ismerem mindennapi

a Roszkei Vámhivatal'

ban, mint gazdasági ügyintéző,

Meglátásom szerint cgy

tele-

pú1ésenműkodő képviseló-

testület íő celja kozt a po1gárok jó kozérzetének és e1égedettségének biztosítása, s az
ellátások fo1yamatos javítása
legyen e1sódleges.

érettségiztem
"Tömorkény''-ben, ezután

gédkéntdolgoztam a Szegedi

gondjaikat.

ban. Tanítottam Mezóhegye-

túlterhe1t, gazdaságilag 1e'
épúltvilágban é1unk. Egyre

Nyomdában, üzemvezető
voltam a Dé1ép^nyomdájásen, Rádon, Pencen eS

a

Honvéd Ko1légiumban. Köz-

aki

épí-

telepedtunk Röszkén, ós

ío1-

ben

fe1eségemme1'

tészmérnok, építettünk és 1e-

neveltük két gyermekünket.
Most szeptemberben a tizedik
tanitasi évet kczdtcm

ko1ában.

Az

onkormányzatnak és inrczmcnycinek es czzeL egyútt
a íalu biztonságos működési

és

egészségügyi támogat'ások

{c1téte1einek megteIemtését'
es ha az anyagi helyzet enge'legíontocli íejlődéséttartom

végleges beíejezésénekrende-

sabbnak.

zésel

A csatornahá1ózat
építéseutánr helyreál1ítás

I

1994-96-ban elkezdett utak

Közutak fej1esztése, kizárólag
(utak, csapadékvíz-elvezetés), szerzodeses formában, önaZ autóbusz menetrend' és kormányzati támogatással!
útvonalváltozás (a Fo1vég be-

kapcstllása

a

kozlekedésbe)
veIeményenl szerínt idószer'ű
le nnc' Szcrctném, ha minclen

r',,s:kti j,,l crczn(

Roszken,

l9.lE (IKT(rBFR

magaI

íugget1en jeloltként szeretnék
indulní. Elképzeléseima jó-

vót illetóen: a településen vé-

nehezebb megélni és fenntar-

gezhető termelési 1ehetóségek, ílletve piaci lehetóségek
íelkutaLása' megválasztásom

elért színvona1at.

munkájának

tani a családoknak az eddig

Képviselő-jelo1tként az éssze'
rű, könnyebb megoldást szererném tolmácso1ni.

Bende Szilveszter

Korrupció megíékezése!

Tisztességte1en, szociális
v1sszaszorítása

kormányzati választásokon

esetén az

onkormányzat
segÍtése .

ez is'

v1har;, Árpád

Horváth Béla

problémáikat.
Rohanó, íizikai1ag, anyagilag

ko1ás. Az e1mú1t ciklusban
tesrületi tag voltam. Az on-

hogy 8 éven ke'
resztúl hizalmul<kul megtisz-

Hornyákné

orlik llona

Kószonöm,

"Aki az

teitek, így részese 1ehettem
annak a Vezetósnek, amely
mindenki által tapasztalható

többn1íre meg is tctláIja, ha
egés1séges ös7tönnel
önmagán
tursarül, a ftotÜ'{jcgekben,
"t
talm|' ka7e gb en ker e st."

fejiődési szintre emelte községünket'
Azt szeretném, ha íalunk 1a-

kossága békében,szeretr:tben, biztonsrigLran, tiszta ( s
egC\zsCgCS kórnv.'zctbcn tu.i-

t)nmegualósítasc keresi,

(Fekete Oyula)
1990 óta élek Roszkén. Két
évig az álta1ános isko1ában

tanítottam, majd 1995-ben
kozségi könyvtár Vezctóje

a
éS

a Falusi Suttogó szclkesztóje

na élni, és minó1 több ííatal letrem.
Erdeklodesi körornnek meg'
tudnl iLt csalaJ,rt rrlupttani.
íelelően a művc'lődés területén érzek kelló erót magall}ban.
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Dr. Sövényházi llona

Nagy Tibor

Dani András

Vlocskó Mihály

csecsemó-, gyermekgyógyász-'
iíjusagi es iskola egészsegügyi
szakorvos

ősterme1ő

kőmúves vá1lalkozó

iskola igazgató,
mat., kémia, számtech.
szakos tanár

Fodor lmre

Szekeres Miklós

Papp Károly
óstermeló

(érettségizett autószereló)

Ordog Szilveszter

kómúves vállaikozó

közmúve1ődési a1kalmazott

Tisztelt Röszkeiek, Y áÍasztópolgárok!
Mint Önok is

em1ékeznek rá, az eiső szabadon választott önkormányzatba,
1990-ben ls közösen indított az FKgP és a KDNP helyi szervezete képviseló'
jelolteket. A szándék találkozott az Önok akaratáva1 is, mivei 7 képviselót bejuttattak a testúletbe. 1994-ben az akarat ismét ta1álkozott és B képviselőnk kapta
meg az onök szavazatai alapján a mandátumukat.
Ilyen előzmények után az idei választásokon is indítunk kozos 1elo1teket, akik a
íenti íényképekenláthatók. Ezek az emberek nem tagjai a pártoknak, de szimpatizálnak a két párt által képviselt erkö1csi, emberi normákkal. Ez azt jelenti,
hilgv a jeloiteket sem egyéni, sem pártérdek nem motlválja az indulásban. Kizárólag Roszke kozség lakosságának, íalunknak az érdekképviseletéttartják szém
e1ótt.

Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatba bekerülő képviselők között minéi
több küiÓnbozó szakterületen tevékenykedó szakember legyen. Ezt is szem elótt
tartva kértük fel a B képviseló-jelo1tet a választásokon való indulásra. Személyúkbe képviselve \esz az egészségügy, az oktatásügy és a kultúra, a magángazdáIkodóí sz{éra, az építésugy,a vízúgy, a sport.

Mint azt Önok is tudják, a míndenkori önkormányzat munkáját erősen beíolyáso11ák a jogszabá1yok és az anyagí 1ehetóségek.

A

törvényes kereteken be1u1

a

képviseloink azon lesznek' hogy miné1 eredményesebb legyen a község fej1ódése'
Az elmúlt két választás eredményei alapján bízunk benne, hogy képviseló-

jelÖltjeinket szavazataikkal bejuttatják az önkormányzatba.
Ahhoz, hogy Ók az Ónok érdekeit a következó négy évben a röszkei képviselótestuletben hatékonyan képviselni tudjak az szükséges, hogy 199B. október 1Bán elmenjenek szavazni és szavazatikkal támogassák jelöltjeinket'
Ebben bízva előre megköszonve, tisztelettel:
F íi gge

1qS8.

tl
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óstermelő

(vízügyi szakkózépiskola)

(asztalos)
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Röszke Község
Képviselő,testületének lapja
Eng. szám: B /PHF / 888 / Cs / 97
Megje1enik: 1Z00 példányban
Szerk.: 6758 Roszke
Fe1szabadulás u. 84.
TeI.: 62/?73-244,
Fax 62/273-597

Felelős kiadó: Magyari László
Szerkesztó: Hornyákné or1ik Ilona
Tórdeló szerk.: Richter László

Munkatársak' Bende Annamária,
Borbásné Márki Márta, Krabót Mónika,
ordelgTiboi, Tóth Judit,
Turucz József
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Kozlendó anyagokat lehetőleg
mágneses adathordozcin kerjuk!
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