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Röszke l(özség Képviselő-testületének Lapja

SZERETETTEL MEGHIVJUK A KOZSEG
LAKOSSAGAT
A VIII. ROSZKET FALUNAPOKRA!
1998. szeptember 5-6.
1998. szeptember 5. (szombat)
11.30

9.00

Zenés ébresztő a köZség utcáin
a kisteleki fúvószenekiu és majorette csoport
közreműködésével
Üunepi szentmise,
miset celebrá]: Kartal J ó7sef plébinos

A Falunapok további rendezvényeinek helyszíne:

FORRÓ FOGADÓ ÉsxBlrpruc

15.00 story yiIIe laZZ Band dixilend műsora

Közreműtödaek A Sasfészek akrobaükus
rock and roll khrb tálcosai
AZ egyíittes koncertjének a szihetóben kerül sor
a tombola sonolására!

20.00 Nosztalgia Disco t4bortíízzelés sok jó zenével.
Belépődíj: 200 Ft

Egész nap megtekinthetók a kóvetkezó bemutatók
a park terü1etén:
- Renault és Toyota autószalon gépkocsijai

MOLTECH KFT új (New Holland)

RÓszke, I' koÍzeÍ 4.

és használt mezőgazdasági gépek
- Károlyi kert kerti bútorok, kiegészítők' játékok

10.00 Falunapok iinrrepélyes megnyitója
Ururepi kószöntőt

mond:

Szegedi Teglagyar termékei

i Us2l ó

polgármester
Forró I stvón fogadónrlajdonos-viállalkozó
\Íagy ar

l0'10 Palotás Mária Í'estőművész képeinek kiállít4sa
A kiállítíst megnyitja:
Dr' Kes2thelyi Béla a NemZe&öZi P'c.o.
Délmagyarországi prefekfu sa
10.30 Step aerobik tíncbemutató

a JATE fittÍIess csoportjának közreműködésével
10.45 Néptáncmtisor
a vendég Vajdasági Néptánce8yüttes előadásában
11.05 Vásári komédia
a Szegedi Nemzeti Szín_ház művészeinek mÍísoriín:

Csokonay: ozv. Karnyóné című műve
12.05 csUTN- a. röSzkei hagyományőrző csoport előadiása
12.20- 1s.00 EBED
A jó ebédhez jÓ muzsikát szolgiáltat
a Szegedi Cig ányzenekar

Czutor

és Kecskés Sóndor pÁ'li.és vezetésével.

Nótálat ^olt
énekel: Ürmös lca és Fejér Sóndor

Szeptember 6. (rpsárnap)
9.o0

szentmise a római katolikus iemplombarr
10.20 II. Röszkei Fogathajtó velseny
megnyitója a búcsútéren (Játszótér mellett)
RésZtVevők:
Országos minősítésű kettes és légyes
fogathajtók' s a jelentkezések fiiggvényében
amatőrök is nevezhetnek a versengésre

12.30 EBÉD
13.30 V adászhajtás
14.30 Urrnepélyes díikiosztás

ló.00

A

Röszke Mórahalom

megyei I. osztáyú

bajnoki labdarugó mérkőzés
Helyszín: Községi Sportpálya

műsorról kicsit részletesebben a követkeó
oldaion olvashatnak
!

Jókedvű falunapok
A.jó időt előre Ine8lendeltiik' így a
sikcl csirk azon múlik, meuryien lesznek
ktranlsiuL at igazul 5.,'invonala5 müsorokra' bentutalókra! A Falunap helyszíne
a Frlníl Fogadó ápolt és kul tuÍált paÍkja,
rncli- minden lehetóséget megad a csalá'
di és egvérri szórakozásra'
-\ ncln utolsósoÍb.tn er fordLr]ót is ijn
rrcpclÜlü. hiszen l0 cves a Forro Fogadó!

A délelőtt folyamárr

IesZ aerobik berrlutati)' íléptáncm űsor,. v asári komédia, s

bernutaúsra keriil a ROSZKEI CSUTRI
mtisora is!

Ebédidőben marha ós birkapörkölt

kij7ii] \'áIaszthatlak az éhezők. Fontos
intom)áció, hogy ebédjegyet 500 Ft-os
egvségálon lehet elővételben megvásá
rolni a Forró Fogadóban és a Művelődési
Hálbali szept' 4 |g, 12 őrá1g| Aki elővé
lelbell \'ásáIol ebédje8Yet' biztosítja hel)'ét Fortuna szekerén' hiszen kózülük

keriil ki a szerencsés nyertes, aki a délIll4|li ll,Inhl'Iu huzas lbr]íjat. '.'gr szittt.i

|clc\'íZiót Vihet haza!
l <trneszeleselt ebedel ü llelys/inen is
lchct kómi. de ők a tombolasorsoláson
nenr vesznek részt!

Lasl ezen kívül még tornbolúúzás
azok köZött, akik a helyszílen vásáIol
nak tombolajegyet (100 Ft), amelynek
fódíja kisebb ajándékok melletl. egy
konyhai clektÍomos 8óp! Ebédidő alatt

cigányzenekar és nótaénekcsck szÓra-

koztatják a nópes nagyérdeműt Kecskés
Sándor prímás vezetésével!
A 15 órakor kezdődő dixiland koncert
szünetében kerül sor a tombolatárgyak
és a televízi1 kisorsolására.
A park terüIetén egész nap biÍészol
8általás műkódik' s különböZő cógek bcmutatóit tekinthetik meg az érdeklődők.

A

Renault és Toyota márkúereske

dés 4 db autót á|íÍ kj'' s 'd:1 érdeklődók
kérdéseire is szívesen adnak tájókoztót.

Mcgncu h,.riL d Moltc(h

Klt uj

es

használt mezőgazclasági gópeinck bcnu'
tatóját is'
A Kirolyi kert kerti bútorokat és rlí
szítő elemeket, kerti gyermek játékokat
és kiesészít(ikeÍkírrál, iunelvek a hely
színen rneg is Íendclhctők!
S itt lesz mcg .r s/eg(di frrglagy ar i*
telmékcinek teljes skáláját t]cmutató
mintakolI ekciójukkal.

A kellemes kikapcsolódást

ígórő

progrirmolr az úszílnrcdence is egész nap
a vendégek rertdelkezéséreiáll!
A köZlekedést rno8kijrulYítendő' i&i
csc eg num r'Lrrdclkczik aulr'ral uz önkormányzat minden fél és cgósz órakor
kisbuszt indít a rx'gánncstcri hivatal
előtti paLrkolóból, mely az érdeklődőket
10 órától folyama1os&n szállítja a ren
dezvény helvszínéreés visszaI

grafulaunk Neki, s rernéljiik, jiir'o
május

lak dölllcsl kcp\ iselóinL. A

már

hónapokkal ezelőtt mc8híIdetett, a köz
beszezési eljtuás előírasainak megfclclő

pal\a/alUl keÍültck elhlralásra a/ uj

óV()da ópület megépítésétillctően' Kép_

viselőirrk a pályáZók korábbi rnunláit is
mestekültették. s errnek irlapján hozlák

A köZel 80 millió Ft-os
beruházás kivitelezésérekiíÍtpő.ly tű.atoÍ
iÍj. Dani Aldrás nycrte. E lap lrasábjain
rneg döIrtésiiket.

Al<

i kcsci cjszakaig mulalo/ik, bi/on.

A Lakáskassza fblyamatosan kiildi a
Iakosságnak a szerzíÍléskijtésekrőlszóló
vísszaigazolást. s a későbbiekben toVáb
bi tájékoztatást nyújtunk a munká]atok

haitók tavaly is végigcsinálták a

DéIelőtl a l'tlgathajtásé a telep, cbéd
ulirll ltLlit ir ! a' jás/hirjtirsra ml'rik öss't<

erejüket és üg'vgsségüket a verscnyzók.

Apropó! EBEDI

l2.30 1ól Fehér s7ilvesztcr már jól is
melt pörkö]tiét fo8\'aszthatják el aZ ét-

vággval bírók' melYIc jegyet

du. 4-ig.
Ebéd uL4lr 1,1.30 ktlr a l'ogathajtás díj
kiosztására kcrül sol, majd 16 órától a
Közsógi Spr-rrtprályán a Röszke Mórahalom megye I. osztá]yú labdaru8ó mél.kó-

zés z.árja a VIII' Röszkei Falunapok
rendezvénysorozatát'

Borbásné Márki Márta

ISKOLA

rÁrÉroZTATÓ
Értesítema Ke<lv es Szülíjket.
Áldános Iskolában:

hogy az

Pótvizsga

Ioqö' U8' 27 en a orakor. 8wülekcZő a tanfui szoba előtt

hatnak lapurüban!

Tanévnyitó ünnepség
1998. 08. 3l én 17 órakor

1998:08.,i7-én 8-14 óra köZött
gazdasági irodában

a

Első tanítási nap

loo8. no. Ql-qn 7.50 orakor Leudo

dik. (A lankön}'veket ezen a napon
kapják a tánulók.)

Vlocskó Mihály
i8aZ8ató

ISKOLA
:' F ALL 5l sLTToGÓ

a

e1íidósi házban lehet vásárolni
aug.3l. és slept'3 a ktj7ött reggcl 8 tól
műv

Ebedbefizetés

Borbtanó MlLrki Márta

ver_

senyt!

lebonyolításáról. UtolsókéIlt a tostülct.
az 1998' évi Röszkci Falrulapok prog
ramját táIgyalta Íne8 5 l'ogadta el. A

prograLrnról lószlctcs LájókozÍatól olvas

a

"búcsútérre", ahol gyönyöni lovakat és
iigycs hajtókat nózhct me8 a ll' Röszkei
Fogathajtó verseny alkalmából'
Reméljük a sleptembed langYos nap
sugár t'bg melen8etni bennünlet.5 a ta
valvi zuhogó eső cszünkbe sem jut!
Dioséretünkrr: legyen mondva' a foga1

1.5-érr hasonló

Polgármcstcr LÍ ujcko/talla a lc\rÜlctct. hogr RöszLcn m<galaLltlt a vizi
köZInű táIsulal. s a szerződéskötések
utín megirxlrrlhatrrú a szennyvízcsatrrr
na lI. ütemónek kiVitclezési muüká]atai.

hatalmas

rleg álmos suemekkcl fog mcgerle7lli

er'

.iókíváIlságok mel
lelt rclld(./h(tjÜl meg a Lözseg Új nr,'
dájának avató ürrnepségét.

.ÍÍ]lius násodik tclében fontos, a köZ
ség rnindcn lzLkóját érintő kérdésbenhoz-

Az esti nosztitl8ia Disco a

Lábortíjz félyével varázsol majd kollc
mes h.a8ülatot a sok jó Zene mellél
HáL emyit a szonlbatlóI!

I998.AUGUSZTUS

Vörös

v

kalász

U"

Horizorrt síkján búktur fel a nap t4volról,
elliZVón sötétséget világunk boltozatáról.
Vö jseo fagyo8ja be a ájat, váIost, embefl,
r ét"lörösre színezve be fóldíink hullámzó tengcrót'

A

rr/'é6án;o 6iuo/o1

.á'1ret'

e)

KERESZTELTEK

Kurucsai Tamás LáSzló
Krrnrcsai Laszló és
Császár lbolya kisfia

áV ()lbzLn végtelen búztunező ring meg-meghajolva,

1997' július 16.

miltl embcrek lclkében 8yarló vá8yak solozata.
Vóros szín most az urtúkodó e tájon nrit szem lát,
iuanyló búzútúásztÍ'estve át vér szíléreaz emberi vágy.

HÁZAssÁGKoTÉs

vastagh PéteI Gusztáv Röslke
Bata Erika Röszkc

Piros szín cseppen a kalászról a löldre le,
bakancsok lenyornatát vörös színnel töltve tele.
A nesszeségben kombájn zúg 1'el k.üászt aratui bönbölve'
h,'lr,- tt< <ml'crelctet kaszál hörögrt'

háZassá8ot kótött
1998. július 18 áD

Mulati zoltán Röszke
Maksa Gabriella RösZke

KU\/(^ ol'irll eljölÍ a Lctalaritas s/c/,)llju_

enbcri lelkeket tipomak sárba elfojtva.

háZasságot kölij1t

Táplá]ékot ós életet adó búZa szemck tonnája,
sorsokal tipomak össze, a ncrnze1iségek háborúja.

1998. auguszfus

l

én

HALOTTAK

' lcslck krnltlr]nirl nrcggvötörvc.
Í'cg_Vverek sűYát cipelve tán minrlörökre.
HilIl,/.

Csiszár |lona 74 éves
Magvari Géza iizvegve

Nenr elég a halálL lekaszálrri rna'
Va]akhek a búzát is le kcll aratni majd.

+

199{3.

.július 6'

Belta Ist\aín 77

Dt' llj llalr r irradt kis Lurc'parrk c8eÍc ma.

éVes

Molniár Veronika férje

talán nrcghozza a békéÍnindcnki Számára'
a kaszásgép újra kiüászt arat, mos1 már talán örilkre,
Embc. ne tégy olyat, mit megbáüIralsz mindijlökle.

+ 1998. július t2'

Papp László

Tótlr József 47 óves
Makra llona lérje
+ 1998. július 16.

Lajos Istrálr 36 óves

Dobó Mária l'érje
+ 1998. július 18.

Horváth Mária

6l

éves

+ Holváth Ferenc és
+ Piltér .Íulianna lcánya

+ 1998. július 2z1'

A

SEMMI
KoRI',ÍruÁN
.

,Ahql a minden
vé?et ér

a semmi

ott kezdődik el.

S ahol a semmi
i dul el
a minden
dÍölel

és a végtelen
végtelenben

tintwgadhoz

kri'ilsz közel
btirmiben hiszel.
Turucz József

]99II.

AUGUSZTUS

FALUSI SUTT

3.

Maroknyi székely
osszeíogott a falu egy része, hogy

szépen láthasson vendégiil neg1ven Erdélyből érkező gyermeket éS fclnőttet. A

Hdl8ita lábától a történelmi Magyarorszá3 határórvidéki Íalujából: Csíkszent
rlornrlnkrrsrói érkeztek hozzártk. Onnan.
aüol Marton Áron püspök sziiletett. A
piispok, aki életéttette föl arra, hogy Er_

dóiy niag'yarjai megmaradhassaaak ma
gYamak.
Eg1" évvel ezelőtt mi jarturrk a Hava

.L,k ü]atl. isLolastlL. felncitlek. es igcn

Toma Gergely szeretettel tbgadott, meg
mutatla aZ állatokat, ós kapfunk tojasokat' amelyek az iskolák szeÍtáÍéLba
kerülnek.
Itthon már várt a vaddisznópörköl t, a
hűtötÍ ilal' amit Csonka lmre yaláZsolt
az aszÍnJÍa..Itt köszönjük meg Gera Fe
rencnek a napközis konyha üZenel1ető-

jének a helyel és az energiát, amit
biztosított. Este a Szabadtérin megnéztiik a szö8ed Hírös Város című ü4ncjá
tékot.

jól. rnrxrrlhatni otthon éreztiik magunkat.
Bizon'v könrryű Volt nekik, mutattak é8bc tiiró hegveket' Arpád és utódainak ko
rába! épült erdőtentplomokat. volttnrl a
Gyilkos-tónál, végigsétáltunk á Békás_
szoroso[ aZ ollár kő alatt. Szent AÍIna
tava féItve őrzött kincse a hegyeknek,
körülöttc ma is medvék őrZ ik a csendet.
Szomjunkat a sűrűn f'eltöÍő borvíZzel olt-

Vasánrap a misén találkoztak a falu
lalói a vendégekkel. Kartal plébarros úr
(aki végig velünl volt, kedvcsségével a
lcgnagyobb mele8ben, a legszörnyűbb
szomjúságban is taÍtotta berurünk a lel

Most cljött aZ idő mindezt viszonoz_
Kj'lr'riilt. hogr nrm i.; olvan e8}szerü
el a feladat, mert szép a puszta, de öt
rtaJlon át nen lehet néZesetni. Erdekes a
számukra szokatlan hőség, de egy két
nap után már nen lehet elviselni. AZért
megoldódott a dolog sok sok segítség

Tfun^r".e

hattuk.
rri.

8et

Június 31 én az iskolában váIfuk aZ
órkezljket' AZ aszlalokon anyukák,
nagymamák sütö1te sütemények, mellet-

tiik sok sok iidítő. Kószönet

helyett bi

zonvosan elóg irnnyi: mindez elfogyott,
igau ' h,'gr EB\ ícs/c (sal< ma5ndp.
szombaton Csonka Imre és családja
mutatta me8, hogyan néz ki a fólias ker
téslkcdés.Láthatta mindenki' hogy itt
sem löpködnek a sülEaIambok derékmagasságban, keményen dolgozik a föld
népe. A trópusi hőségbcn hideg ilal várla
a szomjazókat Csonkáék hűtőházában.
Innen indulfunk megnózni a külterület
(an\ail. a lanyak Lö/öll a strucclcnnyeszetct. A madaük szakavatott 8azdája:

csütörtökon

reggel buszra, majd Mó

rára éwe yízre szálltunk' Főles eZ a két
nap srandolás és napozás adott munkát
Tari doktol úmak, de e8ész idő alatt 1udruk. ha baj r an segít: s,/trl. vaB. \ alT t'5
len. mert hol legnaglobb a s,,'ilkseg. oll

legközelebb a segíség.
Deluttin neg; ig bekakat megszeglr
nítő lubickolás folyt, de tovább nem ma'
radhattuÍrk, itt volt a búcsúvacsora idejc'
A Kulturházat Borbásné Márki Márta

es HomyáLne

orlik llona

8rönyÜruen

előkészítettékés díjmentesen .endelkeZésiinkícbocsátották. Már várták kis
csapatunkat a 'CSuLri' résztvevői' Kö
szönjük Vastagh tanár úr és a csulri
minden tagjának kedvessógét.

ket) és az egyltázkózségi képviselők
Amíg mi a kömyék dalait hall8atfuk.
Agapét lendeztek a gvermekeknek. Dél- tárrcait néztiik, a konyhában Csala Vili
után városnézés, fagyizás S zegeden, és az élÍa]a vezényelt szülők főztek szívességből és abból a csirkehúsból' runit
Kovács Ferenc biztosított igen jutáuy<.rs

áron. Ami még a húshoz kellett, azt a
Zöldséges bolt fulaidonosa adla kedveZ

amerrnyire a hősé8 engedte. Vezetőnk
csak ú8y, nlin1 tavaly Err1élyben, Gimesi
T5t\ üo \ Ult. ilLi lcll\ ( or,/ötl dsvanyg1új
teményót is me8mutatta.
Hétfőn Ópusztaszcrre mentürk, útba

ejtve a dolozsmai szélmalmot és a Fe_
hér tót' E8ósznapos elfo8laltsá8 volt,

egésznapos é3ctő hőséggel'

Kedden a Vadasparkba mentünk,

a

belépőkct itt a7 iskola fiZette. Itthon kis
foci, kézilabda a Sportcszunokban, majd

vacsora a'Prcmirr' .iörözcjben' A sörö',ó
bi7tosította a helyct, kedvczményt a fő
zéshez szükséges anyagokra. PolgármesterÍfuIk a halat szereztc számrrnkm /van
bizony, hogy halat kell adni, nem hálóV,
amit Papp Bóla főzötl igen i8en finomra.

Szerdán felülíink a buszra, és meg

sem álltunk Ásotthalomig. Köszönet

jí.

a Bedő Albert Erdészeti Szakiskoliínak.
amiért bemutatták aZ Al
l'öld erdeinek múltját és je

lenét. AZ iskolából az erdőbe mentünk. itt főZőt1
Bende Veszter egy nagy
bogrács marhapörköltet.

Ezerrnel megköszönjük

Fe-

hér szilyeszternek a na-

gyon! kedvezményes húst,
Veszter bátyánt<nerk a pörkölthöZ

Vató alkatrészeket,

a szakácstudományt és a
fáradságot!

menn)el. A Vacsora na8yoll finotn. a t Á
rös bol ritka jó, a mosatlarr edény pedig
most is rengeteg volt. Meg sem tudluk
köszónni a sziitőknek és Tanácsné Mari

kának, aki több

ízbel tett rendet

nunk, a sok munkát.

utá

A

község és a kömyék legnagyobb
üZcne: a "Krrorr" termókeiból aján
dckcsomagot adott a r endegekrck.
ipaLri

Ezuún niár csak a csomagolás ma

Flkor került a csomagba Mug; ari
LásZló polgármester és az Iskola ajárrdéka' Az iskellában lecsercll hal \/atnll(,
radt'

gópet,a csíksZentdomonkosi MáIton
Aron A]lalános Iskolának ajríndékoztaa

pol8ánncstel, mint aZ iskola fenrltartó.ja'
Reméljiik' hogy sokáig hasznosan tudják
kezelni őket.Péntcken reggel öt ónkor
egy jó félórás búcsúzkodás után fölberregett aZ autóbusz motolja, é5 vcndé8eink elindultak haza, a nagy hegyek
Iábahoz. úol az oll hangosal t'sohogr u
lut a zÚgo lenyresen át. ahol m(ts l(jIt
herelr Iénylik az egcn a HadaL Ulj.l. ah,'l
Csaba kirríyfit még ma is varják. oda'
ahová:iőYőre:szeÍetettel várják a mi 1!

lunk lakóit'' kicsit nagyobb számban,

mint ahányan aZ elmúlt évben volfrrnl'
Ha kifelejtettem valakit, aki tetÍ' értiink, és nem köszöntem meg a segísó_
8el. kcrcm. hogy ne nehezleljen, hi5./r'n
azt iS majd elfelejtettem megími, hogy a
\ende8ek bclépöinek arát abból a pcll,,
ből fi,,cttiik. amit vlocsko MiháJ) iglz
8ató lrlam Í\yert pályáZaIor'.
Az elkövetkező kölcsönös kirándulá-

Ebéd után a fürdőbe
mentünk. ahol ker]vez
sok sikerében bízva köszön most el a {-lomémyel en8edtek be milt
ket. Most eZt újfa monkosiak nevében is:
megköszönjük a gyerekek
Kohrr Róbert

rrevében is.

4.

FAIUSI sUTToGÓ

USZTUS

.

BoNToTT Épiroexy,cc v Ás,Á.n

3l. rrtán munkaiclóben a
()Voda
udr arán. Az órdek]ijtlrlj
lcbonto1t
iesz augttsztris

ko1 a helyszínen Várjík.

Összegezve:
Kirrcskeresó csoport: Kippcr hál
Napra1orgí) csopiirt: R Mai.{ Károl) u.2()'
Micimackó csol)ol't R Szegedi u' 5.
Méhccske cs(Jp()rt. lro(lák:

KOZPONTI EPULI'I
R- Fclszabadlrlás u.

6_5'

Scgít_ségiil liintettiik fcl laluol< tóúépét,ahol
kicmeléssel 1clöltük a fclsol()lt utcáka1.

Időpontok:

2\ Jtl. l)(trlLLL'lt ,lrl. ),'

;(ltr'r15/lrts

a KIPPER HAZBAN:

sZÜL(jI ÉRTEKEZLET

a lccndii ()Visok sziiicinck és

az érdcklr'jc]ijknek

ilugusltils 31-órr du'
a KIPPER

ASZAZHOLDAS
PAGONY HIREI...

l5K{)l A tl

NYII AS.

rnintlett csl'lJxlrt sa.ját birodalnrában

s7cJ)|cnbel 2 ín:

Ki)zclcg a nvár r'ógc. Szercrtcsórc' me€]It)1r8tató nritdorr rcndcziirli]tt
rtr rld1rs kisglermekcink sona' MiDdcn csotrx)It kifogástirlirn hcl}et kapott
rrtegórtó emberek jóvrlltábíll.
Nógr' r'i)szkei cs()1X]Ittlltk ólctót né8}' szép családi háll)ün s/en elhe1jiik
szcp teIrtbcrl(Jl' A "bázis", ki)zprlnti épiilct' ahill az irlrlík is - ólcrdavczctó,
lirzliaságr ezctó' pénu láros nr(ít<iillrri l'ognak' a KMB's ilrlda ós szrllgálati
lakiis hcll'érl, a
FI]L.SZA'BADULÁS ÚT ó5. sZ' alatt a

CS()PoRTTAL rrvílik rncg'

BAN lcsz. rcnóljük

cs<>p<rnr mcx}/í'kl)Ll lrclrerr. u KlPPER
rrtrilsrl

ór'

H\Z

EBEDFIZETES
A KoZPoNTl ÉpÜLp'rnEN
auÉ]usztlts
rn rrrrLur

3l'

rlp,,L,

usaládi

SZÜLóI ÉnrErEzLp'tpr tartunl

a Kippcr ház udr'arán atlgtlsz
ilrakor a bcira1kololt ír j kisg]'cnnekek
szii]einck' s milldazoü órcleklcjdőknck, kiknek kérdésiik,kólésük
l'irn a jöviit. cz1 az izgalrnasnak ígérkezl1évct órintiíen.
Lrls 2lJ'án' péntekcn du..5

A röszkei lsKoLA FELE KACSlNTGATÓKTí)L .tz

cr trritilt
dll. '1 illirkor kilszilIriirlk cl a KIP'

PER HAZ urlvarán, alrtlnnan "átballagrrak" az isk<llálla'

.

r,rtc

EBÉDFIZETE"\' ki\'ólclesell s/cptcnbcf2 án losz a kiizglrrti t1'ii
lerbel. ahcrl a MÉHEC.SKEK vanllak. tekiDtcllcl az ór kczdÓsrc'

,\L

(iLlszTU\

kí á

nultk mirtdcn családnak' s 1la8}' szcrctcttel \'ár
juk a kisgvelrrrckckct szeptembef 1 én, kclldett'

pci1ig a SZEGEDI UTCA 5. SZ' alatt vur'
a
Méhecskók biroilaimában r'al ijsszczsúfrl]majrl
kis
lakóit'
Jelenlcg
.ja
r'a mittt]cn irrg(lságunk.

1réll'1jn

'.

Sok sok boldogan e8\iitt tijltött idrlit

A MIcIMACKÓK kuckója

utegcliizően aLtg.3l ón.

utá!l:
mrttrLai' lo[r'tt

az ílvoda udr'arárt

llíLll)ir tclepü1'

.

't

BONTOTI' EPITOANYAG VASAR

ilelr.

A NAPRAF()RG(i cstlpt)nt a .VARX K' ÍJT 2l) ' \Z' alltti

.

ll KA( \t\lu\l()Klul

szc1lLcrnbcr 1 étt:

TAJEKO ZTATO, TO BO RZO...

A KINcsKERESŐ

'1 ó'
ut]valán:

BÚC:sÚzÁ.s a ltjsztci

AírLÁLlS. FqNToS...

N,tÉH EcsK_E

HAZ

_

Kedves Gyerekek!
A vakáció finisében ráadásként lapunk-

ban sok-sok kiszínezésreváró rajzot ta|áltok. Kellemes időtiiltést kívánunk hozzá!
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Ha lc.it\'ényür* s/.ámozoLt sorait mogfcjtik, a na8y titokfa'

i'ijllebt)en a fátyol.

Fldz{i 52álnunk llelye\ me8fejÍé\e: Eppen olyan nt'omo
ruhuk azok' akik a túl s'októl csömörödnek
meg, mint ukik a

nmitijl

lÓ7ElÉ(

n

A HALHATATLAINSAG
se

AI

KÚ((\cA

EQ{

TÜ^MRE
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KEfi.Ö5
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sÁEtrÉt'

né lkülöznek.

TI
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Shakespcarc; A vclcncci kalmar címííníivéből vc1r idóZctct
mindössze egyetlen kcdves olvasónk fcjtette meg helvescn:
oláhné Botos Agi (III. ker' 315.) Grafulálunk neki!
Jutalma 500 Ft kószpónz, amit a művclőrlósi házban vchcL
áL.

Meglljtéseikct szcptembel 7 igvárjuk szerkesztiíségünkbe!
Turucz Józsei'

l99it. AU(;USZTU.S

Adjunk végtiszteletet a

rösZkei

r

íczkeresztnek*

\4a szintc divatban van, hogy nlin(lc1rli ü1 amelikai propagandától uszítva
szir1ja. gvalázza a ráczokal A nemrég le
./ajl()lt kcg}e1lell btlszniai har_cok és a ma

is iltilil kllszovói ijicliiklések móg inkább
gytílö
]'ij]illgelelLók rnég a közömbösók
lL'lt l 11 ÍlLljl(rL. l szcrLrcL rllrtr. En a mar
rrtcgjclcltL 1iZerrtét kiizlónytjmben (''Scm
l(clcl. sclll B) ugat úvolkelct") állandótur
an'a lrir lam l'ijl a tisztelt olvasóim figycl-

rtlét. tlrlgr' a luszinok nc]lctt éppen a
ráczrlk' a szerbck azok, akik a lc8ncmc
sc1lb

lclki

eg'l'énisé

giikktl1 lnc8áldva a
lcgkii,, clc|lb állnak a

rnagvarokhoz.
Cr cnnckkorom
barr Frlc]rlr Gellórt'
ll oryos lcgnagYobb

l'iarraL a déll idóki

ll!ils\ ilrsilg eg)etlen
it SzllrIlstina képvi
scliijénck iilóben ne
r clkedtcui. O vol t

ar, aki kimutatta,
hogv Iuál az Árpátl
h1iz

i kirÍlvairrk is

l'i]lösnrcr'ték ir szcrb
uep sziiirr lalarr lc
rrres illdalát. trrcl}
oi) annvir';r rokon a
rrragr

al léleklcl, ós
czórt a legna

ó1l1lert

gr

llllll öromrnel

lik

le

szer tr

ánvaika

L i:

atl
a

t

ltlyr.rkhoz

l'crjhcz' lgr rrern vé
letlcll' li()!l\ aZ össle

le8hatalnlasabb éS
legdics1ibb királyok
nak niint Uros Veli
ki (Nagy Uros),

DusiLn .Silni (Hatal
ntas Dusun), stevan Nemanja ós másoknak az érlcsan'vjuk niüd-Inind rnagyarok
\'oitak.

Es! Vak Béla rácz felcségc volt az,
aLi az Ar'adi országgyűést a lácz tes1

nek köszörúrctő!

Nenr régeIr jclent nreg

több mint hats7áz oldalon kereszti-il
Röszkc lörtt'Irrte. lncl\ hcn (B) 5/o 'incs
a Röszke mclletti láczkercsztról és 1ö
megsírról**. melyre nóg a Hortlry idők

alatt sem volt szabad vir,48ot teruü. Pcdi8
Horthy óS Teleki Píl kimondottiu dél

szláv baÍátok Voltak. A le8ékcscbb bizo
lr\ltcka enn(L. lroS\ lo4Lr i*zrtr tncg i'
kötö(ék aZ örök meg nem tántadási szer
,/,;dcSl JUts,,',,la\ ia! irl. cs itll is LiLöl;jlték, hrrgy minden területi rcndeződést a

háború befe.|ezésc
után tcsZnek me8Azt is ludjul, hogy
Tcleki nem öngyil

kos lctt, Ir.utem í]gy
ölték meg a nácik'
mert nent engcdó-

lyezte Jugoszlávia
lcrohanását'

Ncmróg össz e
hív1ttk Riiszke köz

gyíílósót, melycn
jclon voltak: Hor
nyáknó orlik llona'
Borbásné Ku l túr
Márta, Turucz Jó
zsel', kik a rószkei

mííveliidésképvisc

l(ji, Kartal Józsel
plóbánr-rs úr, Vas
t-agh

Józsel' (Röszkc

díszpolgára), Vastagh Juí]it, valiuniltt
Szalai Csaba kiszcr-

tő (B udapos t)
ós e sorok írója.
orönrmel tuda1juk'
hogv cgyhang úlag
kes/

a Hilrsl'urg,,L pi:zko' rtszrtasanal. tnas
lós/t l)edig Kossuth téves hadvezetésé

t. FAL

*

A rócz az nem csúfiévmint
ahogy az oltÍh, u toth,a' bosnyó.k
sem csúJhevek.' Szerbia két kóztdrsasdgból P.4SKÁ és ZET4-bó!
alakult. A mi szerbjeínk R1SKAból tnenekti|tek íde Arsenije Csanojevics IPEK'i patri ór kdval
vezetve ]69]4en a közös ellen
''égíől& töröktől iizve hoz?Link'

Ezeket u RLSKA i szerbeket ne
vezték rdczoknak' így marudtak
meg ma ís a helynevek Róczkeve,
Rticzttlmds sb.

Úg'szintén egy, szó síncs arról
sen, hogy miért vannak a mihóly-

te.leki úton a Ji)ldek még ma is Jbl

hok| alakban megszLintva és ki
oszn-a, amít mig a Földhivuta!
btLn, és a Vriloshdzu képviseltii
setn turlnak. Mert tc az tillítólu
gcls ttirök vész nem is volt olyan
rtls'sz, minÍ a piszkos labanc gyil'

kosok uralma. Ugvanis, ha vulaki
becsiileÍes volt a szegedi pasóhoz,

ukkor hdlája jeléül egy fulhold
telket Jélhold rtlrmúban kimérve

u mug)dr pdrautnak, akit mcllesleg teljes vaL

ar|ott jutulomként

ltisszabudstigtiban ís meghagyox.
Kanizsu és Csantttvér kör n'y ékén
a kéí-hLiloÍlnapos újhold furndjdban vohak a lijldek kimón_e oly
ann'yira, fulgy a paraszt ekéjc ali1

ttldtu sztintani. Még magan is

emlékszern ezen .li)ld filrmLikru.
(]-c.8közelebb rruljd orról is írunk,
htlgy Kirtilyhalorunak miért ez a
net

e ).

cll'ogadva az ajáola

lunk, hog1' l.50 ór'
Után móg ha KoS
suth ellen is halcoltak' vógre enged.jük
nrcg, hogy iinlcpólycsen koszorúzhassál

meg a ráczok hollátaftoza)ik sír.iait.

Vég'eredményben ha a Don-kanyarban a
Il'magyar hadsereg l26.000 hal()ttjának
lélcircl és rQkorrai\'ai "iól megtis'.títot díszenlékniűvct állítha1tak, akkor éppcn
la" é5 halvanhat labanc árulót, kik lérjét itt aZ ideje' hogy mi is vógre baráti job
nicgt akitrrtták, kírnóletlenü1 It1kcxrcol
bot nÉjtsunk a rácz szonrszédaink l'elélrllr: I i-\ rnJS)ar \(m \iratta mcg a nc- Csak így mcnetelhetünk a haLár nélküli
mct áfillókat és glilkosokat. Hunyadi közils Európa felé. Mi örömmcl tcssziik
e/t r lepcsl cs hissu ljL. hog; rg; sze|
Iárrrls és Hunyadi Mátyás legkivrálóbb
lradscrego (a l'ekete seIeg) is 1ömve volt iigycrt lüz'JünJ< a l.ö/ö\ EUrl'rir jcy\c
h(]n.
ra,.z, kkul. Dugor i,.s l itusz. DamjiLnics
ó5 Pctól'i cmlékétmiIlden ma8yal a lel
kóbe lau1a- De' hogy 1848-ban a ráczok
a rnag;-ar rrép eltcn fordrrltak a.' elyÍéslL

Megjegyzés

Dr. Dr' Kulin Bán
A Magyar Japán (Turáni Bókós)
R. V. Sz. elniike.

lílska hácsi

- AZ BXPRESS
NELKULOZIJETETLEN
UTITARS!

Akciós útjaink:
Giirögorság (Kréta,
Rotlosz), Tunézia, Mexikó,

Dominika.
Utasbiztosítások kötése,
nemzetköZi diiíkigazolványok
értékesítése.

VALUTA vÉrpl, ELADÁS|
Kígyó u' 3.
TeL: 621481-4ll

Szeger1,

]S98-

AU(iUSZTUS

'I'ávoztak a csapatból: Aradi Zoli'
visszament
az lKV hoz' Balogh Atő
tila, Kovács Attila,. Toppantó Róbcrt

Eg,v nyrilfarknyira sikercdetl nya.rr
lr 'Ilsz,'z,ln Utall imlnaÍ m(ginl a [U(i

sÍírÍijébl:nvagyulk.

és Papdi Ferenc.

A bljrroki zárófot'duló utani hétvége

gYcrlik alkiüommal keriilt megrende
zésre Rtjszkén a határőrnap. Eme
eserrrónynek egyiL szerues programja a
kispálvás labt1arúgás' Idén is nyolc csa
pJl Ít\/\clljle\(I /ailott a Lupa. lcrmc
s1otese a címvédő Röszkc csapata is

Az érkel.ésioldalon blahatók:

-

indrilL. Néhány korosabb .iátékossal

"

-

hódík)tttl el a díszes vándorserle

_

e8erósítctt" csapafuDk ismét remekü]
szercpcl1, s immár második a]kalomrnal

8eL. U8vaneze[ napon Zajlott Gyálaréten
né8v csapat részvételévcla már hagyo-

án1'os nagypályás Papagáj' ma.|d
IKESZ, s most Arany Aszok Kupa. ltt
kőzéscn r'ereséget szenverltek, arányban

aZ jdórl megye II-es bajnokaspiráns
s,,en tln ihálytól, de a harmadik helyért
! íVott csalát megnyeltók .1: l alányban aZ
IKV-Alsr'lváros cllen. s Kovács Robi
szemó]}'óben a torna legjobb .játékosa
(:ím is Ri'szkére kcrüll.
Elsó csapahrnk a júrrius 1 l-én rende

/cll Marika lupan Lt'/dlc mcg felLeszü
lóSét. Első mérkőzésén3: l arárrybao
\'erte a Móravárost, najd a döntőbcn
4:3 ra a Gyálarótot. Alakulóban lóvő
csapalulütól szép eredmóny volt a tol

lli(!\.)/!'lLln. lüLrrrt. lr,'gr a döntorr trrg1
i8eD liatal il'isLíÍlka1is sZerepeltehi kcllett. Ezúton iS köslönet nekik' lrogy ku
pa8yijzclemhez se8íettók csapatuDkat'

Kajzberr alakult, formálór1irtt játékos
keretiirrk' hisz újabb lehetősóg nyílt arra'
llo8) to\,ább erősödjünt. ot[ik saldor

edzóvel rteghosszabbítottuk együtÍnűkijdésiirüet, úiabb egy évre vállalta a
szakmai r'ezetést' Több játékossal is L'ír
grlltrtnL. mig kiJlilLull mL)5lanÍir J \cB
lcgcs keret. Több változás is töItónl;
tá\'oztak is tőliink' így gyakorlatila8 létszántban lcm bőviilt játékos kcrctünk.

Kopscltitz Péter, kapus 26 éves'
utoljála a Kecskcméti TE NB I]es csapat kapuját őIizte'
Szaho Tibur. verlo. lözcpptrJ1as.
az NB l-cs.Szeged LC labdaru
gója volt' ő 21 éves.

Gábor Zoltárr' Tiszúécske,NB
I., korábbrur ő is a sze8ed-Do-

rozsrna játókosa volt, 22 éves

vódő.

rn

Roslkét máSodik csapafunl képviselte, s
jul lrt lr r aJluk a [iú' lga',. az t'lso mér

ok

mindiurnyian a

s7entmihály csapaát r'álaszto1ták.
Utóbbi harorn egy évre kölcsönjátó-

is a futball jegyében Zajlott. Immár ne

_

ko5kcnl S/('repel a szomsztdos lclcpü
lós csapatában'
Ezen átigazolási események uLirt ren
deztük mcg immtLr ncgycdik iúkalmntal
Röszkén a Muskátli Küpái' amit idén is
Csrirüa Jmre finaNZíro7ott' Első mórkó
Zésen tartalókosainknl ncm sikerült a
döntdbc jutni. ug; anis lz lKV r is.za' a
gott a gyálai veresógérl, 4:0 arányban
Vertók a tiursikat. Első csapafunk sliüle
hiánytaianul állt fel, a GyálaróL peclig f(i

Lcnl ifi\[ail \,/cr(pcltc(k.

I ruryk

cll(ncrc

ottlik Rullurd 22 cr cs r.'suúr' ó
aZ NB ll es sZEAc játékosa

csal 4:l-re nyertiinl' A 8yá]ai fiata]ok

Takács Gábor, 19 évcs' támadó
közóppályás, ő is a SZEAC tól
jött hozzánk.

Úgy tílnt, ezzel cl is szállt mincien
rrcjük. ug1anis a dclutani merkrizc'cn

volt.

hihetetlen szcrcncsével keriiltók el a ka
taszÍroÍá1is v elesé8 et.

5:1-re kikaptak a Röszke II től.
ElSij együttcsüok a döntőbcn !yu8odt'
pontos játókkal verte 7:o arárryban az
IKV-L s szereztc meg immár másodszor
a kupát.
A toma leBjobb játókosa, és a gólkj-

rályi cínet is röszkei játékos \'ittc cl'
Szabó Tibor ill. Markó Tibol szemólyóbcn' A legjobb kapus círnet a RöSZkétői
clbúcsúzott Aradi Zoll'ín nyertc.
csaPatunk közben móg több elijké
szíjleti iá1ókot iS jáLszott' czek eredrrré

nyci: Röszke

Zsombó 8:1,

a

visszavágón 7:l a Röszkénck, a7 UTc
ellen ó:l, MB III. as Makó ellen 2:2.
Á ezck uLín aug. 9-ón elkezdődött a
bajnoki ncnetelés'

Első ellenl'elünk a Móraváros'
Ifistáink meglepóen jól kezdtek, vc
Zettck is l:o ra, dc ahogy telt aZ idó,

c8yrc íáIadtal, s a Yendégek nyertek 7:3
arárrybarr. Góljaiúat Módra Gábor' Sós
Zsolt ós Papdi KrisztiáÍI lótték.
Elsó c8yüttesiinltijl mindetlki biztos
8yőZclmet várt' ugyanis minrlenki a

Míl

raváros meggycngüléSéIőI beszólt. EZ
azún alaptalannal< bizonyrlt, hiszen a

vcndctcl \/irt9 kompl(tt uralyi c'apatLal alLú frl. A micink LissÉ görc.ö.crr
jíts/ottJk. iB1 ég. igen küudcImes mrr
kőzés kerekedett, vógül talán a jobb

előnlóttel rendelkező Röszke be8yűIte a
8)ö/t(5 Boll. 5 n)ert 3:2 re. cols/cÍlj
ink sorrendben: MtLrkó Tibor 11-esből,

Fődi' zsoll e8y klasszikus fejesgóllal'
najd ottlik Roland vágta be a győZtes
fejes8ólt.

Csapatunk aZ alábbi ósszeállításbarr
szcropelt: Kopschitz, Markó, Hurguly'
Zámboli' Szabó, Gábor, otüik' Tanács
R., Tanács A'' Geleta, Szekeres' Kovács,
Fődi.

Papdi Lászlíl
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Ertesítés

Sziasztok!
Csányi Tímeánal hívnak' úgy iS mint tősgyökeres rijszkei és mint a B.E'S'T'
(régebbi nevén PRO-ART) tárrcstúdió oszlopos tagja, szeretüém felhívni a figyelmetekel egy szeptemberben induló 24 óras tfurctarrfolyamra, ahol lehetősé8etek nyí_
lik megismerkedni a társasági tíncok alapjaival.
Kedvcsinálónak szeretlém nektek bemutatni piílyafuúsom főbb állomásait' amely
Iemélem rátok is ósztönzően hat. ot évvel ezelőtt itt Röszkén kezdtem táncolni.
Elvé8eztem a kezdő, majd a haladó tadolyamot és mivel volt időm és kerlvem a
Lánchoz, sőt a t4rsaság, a hangulal is szuper volt, belevá8tam a versenytárrcba is.
Az6ta, igaz kemény munkával, de számos verscnyen sikerült elnyernÍink a legjobbnak járó bófcát parbrereÍnmel, Balogh Leventével. AZ elmúlt évben a I1I' Zfutka|
országos Gyermek és Ifjúsági Táncfesztiválon korosztályunkban latin amerikai
Láncka1egóriába'n I. helyezéSt értiink el. Erre miár csak mint hab a tortára következett
az ez. évi magyar bajnokság, túol a zsÍiri egyharrgú döntése trlapján a dobo8ó legfelső
fbkáIa állha1fuÍk standa-rd ánc kategóriábiu
Ha kedvet kaptatok, és ti is szeretnótek le8alább alaplokon me8tanulni táncolni,
vagy csak van hetente egy szabacl délutánotok, amit jó haü8ulatban és hasznosart
szeretnérck eltöltení' várom jelentkezéseteket szeptembel 2-án a művelődési házban
3 órától fél s-i1, va1y az732]2es telefonszámon délutan 5 órától, legyetek bármely

A röszkei Kossuth Mg
S

Zöv etkezet t gazgató sága

értesítia földtulajdonoso_
kat, hogy M 1998. évi bérleti díj fejében termény kiadását minden héten
szerdai napokon
8_14 óráig vépt.

A

termény kiíriísaa köz'
ponti irodában szintén
szerdai napokon
8-12 óráig.

korosztály képviselői.
A 24 őrás tanfolyam díja személyenlént 4.000 Ft.

Kérjük' hogy feltétlen

Kedves Szülők!

A gyermekeik példáján felbuzdulva, ha onök is kedvet kaptak ezerr mÍifaj alapfokon való elsajátításához' varom érdeklődésüket és jelentkezésiiket. Ne feledjék'

sosent késlj elkezdeni!
Ti se fbled.jétek: számítok rátok!

hozza magáva|:
bérleti szerzidését
-adóazonosító kfu tyáját
'ha nem a tulajdonos jiír
eL, akkor meghatalmaziist.

Csárryi Tímea

TANC-TANC-TANC_TANC

Igazgatóság

Yáltozás az

LACZI ZOLTAII
TELEPÜLÉSSzoLGÁLTATÓ
EGYÉNI cÉG

autóbuSz
m enetrend ben

ÉnrpsÍrÉs
Bizonyára ismeretes Ön előtt, hogy Cégem nyerte meg
1998. május Ol-től
kezdődően a község teriileÍéna folyékony és szilárd
h u lladék rendszeres összegyű jtésére,elszáIlíÍására és
megfelelő elhelyezésérekiíÍpályáZaÍot.

A szemét elszállítása két hetente történik az Ön által
beszeÍzett és közterii| eÍre kih elyezet t

fól i az

sákokban.

A

szem étszállÍtást Cégem meghatározott dÍj ellenében
végzi. Amennyiben onnek díjhátraléka van, kérem,
hogy ezt szeptember O5-ig rendezze a
József Attila u. 60. szám alatt lévő irodámban.

NYITVA: HÉTFŐ-től PÉNTEK-ig 8 óníÍól 15 óráig
Tisztelettel:

Lac'zi 7nltÍn

Évek óta gontlot okoz községiink
kütterületen lakó ahlános iskolás til
nlllóina]<. ho8) ó. anihsi orajrü ulatr
igen soká indul autóbusz' mellyc] ha
zautazhalnak.

Lakossági,kezdeményezósre a
Ur a Tisza Volán ille

Pol8ármester

tékqseihei'fordult a problémával. Err
nek_eredményeképpen a szeged aut.

állomásról munkanapokon 13.2G
kor RöSzke alsó megállóhelyig köz'
lekedő autóbusz jáIat szeptember
l től Röszke országhaÍírig közlekedik.

A járat meghosszabbítását a Tis7a
Volán kísérletképpentervezi' lilkoZott fi8ye1emmel kísérveaz utaslor
galom alakulását. Minél többeÍl
éljünl tehát aZ új utazási lehetőség
gel, hogy bizonyítsut, va]óban szük
ség van erre a járafÍa!

Laki Judit
1998.AUGU.SZTUS

ORVOSI UGYELET

MORA TERAPIA

8.24-30. Dr.Tari Zrlti:rn
273-5t0, 30/634 261
aug.31_sZ.ó. Dt.SÖvényházi I.
273 018, 20/422,686
szept.T- I 3.Dr.Vereczkey Gyula
213 323. 30t635 ZO4
szepÍ' 1 4-zo. Dr.T ari 7nltán
szept '21-21 . Dr.Sövényhi{zi I.
aB

A XXI. Század orvoslása

Fáidalom és mellékhatásmentes gyógymód
orvostudomárry cgyik legújabb vívrnlurya a Mora Super Bipolár
nlellyel a Mora terápia dolgozik' A Mora elnevezés az rltvos (dr.
Mrllellt és a műszaki negalkotó (Ritschc) nevének mrlzaikképéb(il adódik' Né

A konzerű

ka]s1iilóL.

Iticrországbur és Sr'ájcbrur rnár igen elterjedt ez a r'i,.sgáJó ós 8yó8yító eljárás'
lral esiü a mór]osabb rétc8 engedhcti mcg magánal az alkalmazását. A Mora
Lcr'ápia sikerét nrcgbízhatóságának' 8yoniaságának és tájdatornmcntessé8éIlek kö\,/ijlüloti.

Mtíkijilési clvc az emberi sZcn'ezet mikromagnetikus rezgésénckmérésénalaAz ijsi kínai orvoslás és a nodern tccbnika eg)iitt tc1te lehetőVé, hogy al
ol\ ()studomány ú.| ága' a biokibernctikai gyógyíLás lótrcjójjön. A kószülék képes
a slcn elet kóIos rczgéseinek kisl r.irésére' azok kiolúsára, s így segíti a gyog1'u
llrs li'\'aIIlatát'
el'iárás Ííjdalommentes, ezért gyermekeknek is ajánlható.
^z
Nag}ix sok oh'all cnrbclcn Se8ített a MoIa terápia' akiknél a lragyt-rnrányos
rln rlsi eljárások nem vezettck credményre' Csodát azonbal nc váljLrnk a géptől!
NeIn javas(Ít a kezclós pacemakelt viselő bete8eknól'
A MoIa telápia lleln csak a tiinetek kezclóséte alkalmas, hanem a kiváltó okok
nle8s/iintetésére tijrckszik' ígl' az ercdnróny tartós nalad.

Közérdekű telefonszámok
I. Mentók: 104.

pLrl-

II. Tilzoltóság: 105.

Hel'"-i önkéntes tÍízoltók hívlratók:

Papdi Líszló pk':

213 18'7.213 Z5D
LcIüa] Antú ellók: 2'73 416
varga Lászl(i: 273 353
Borbás Árpád: 273 3.19
Acs s. ottó: 273-465
Takács Józscl: 273 3ó1
Márki lstván: 273 475
F o clor LÍsz]'ő: 21 3 - 1 51

Milyen tüneteken tud segíteni a Mora terápia?

)
ll
)

Al1apotfclrnórós
Méregtolcnítós
Allergia, asztma
> Gonrbás bctc8só8ek
> Fá jdalonrmal |áró bctcgségek

)
"
'l)
')

l

Ki\v

2']96

IV' Határórizeti Kirendeltség
Szcgeil, Moszkvai kIt. 12 14.

Tel:314-982

v. csongrád Megyei PolgáIőI

Migrén
Gyomor' bé]rcnds',_e.i t]etegsé8ck' vissléI t]etegségck

szajYetség diszpócser szolgálat'ínak

Bijrg}'ó8'VásZati kilr'képek, ckcóma' psoriasis
slorongáS' stÍcss/
cliagrrózisa és kczo]ósc gvóg1szerekkel kicgószítve'

A fc]sololl főbb bctegsógcsopoftokon kívül azonbarr még számtalal

eL| megbi LotÍ: 27

Polgárőrség elnöke:
Túró lstvárr: 273-389

Reumatológiai rrtcgbctcgcclósek
Nijgyóg1ászati bctcgsógek

lraszrrálható ererlmónyesen a Mora tcrápia.

I|. RendóIség: l07

díÍIrentcstclel'onszfuna: l87

vI. KábeltéYé hibabejelentés:

le i: 2'72 8E1
VII. Tanácsadó'

Mtuki

esetben

Rtjszke tel': 272-

ó()9

Mofa tclápiával kapcsolt intcnzív méregtelenító ós l'ogyílkúr-ás plogl&m, va

larnirrr

THAI és SVED rnasszázs is igénybc vchető.

Ércleklőclés,bejelentkezés

MORA INTÉaT
6726 Szeged, Kállay A' u. 6'10.
62-130-1
l-1=

5

4, 62-439- 1 6r

Az augusztus

iki buli

amint megjósoltátok

-J

l1

tl

l1

tl

l1

tl

l1

ll

l1

tl
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N AGY

DU R RANAS
Köszönom, hogy velem
voltatok!

:J

FAIUSI SUTTOGO

I I-

PREMIER ELELMISZER
Várjuk kedves vásárlóinkat
folyamatosan vá|tozó akcióinkkal

!!

Vasárnap isl

PREM IER

ÉI-,pI-H,t I S ZER
273-466

Felszabadulás ú. 186

Akció

A Polimer Röszke KFT

akciót hirdet PVC lefolyócsövek -és idomok forgalmaziísában a
rcjszkei lakosság szá,rnua A'rainkhjl néhiínypclda:
Cső: a l1o2m tokos, brunó: 575 Ft
a 5o2m tokos, bruttó 2ó5 Ft
Idom: o 110/900, bruttó 280 Ft
a yJAÍ, bruttó 74 Ft
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8-1íig.
Cím: RÓszke, Petőfi S. u. 58. Viír.iuk tisztelt vásiárlóinkat!

FOT Ó
Fényképelőhívás tr-lvábhra i:
a művelődési hiízban! Színes
és fekete-fehér képek elóhívása több méretben, utáffcnde1ések teljesítése!
9x13-as kép 27 Ftldb
l3x18-as kép 47 Ft/db
Filmhíviís230 Ft/db
Több fajta
(Kodak, Agfa, Fuji) filmeket
is vásárolhamak! Röv id határidók, nem kell Szegedre
utaztia!

HSV-MODU

KFT

Röszke tarrya 70. sz. a]atti
telephe1yére

nyugdíjas telepőrt
keres.
Óradíj: 110,8 Ft
Munkaidő 14 - 06-ig v.iltott
műszakban.

Röszkei Lakosok Figyelem

!

Az Euro Chicken Baromfi
Nagykereskedés

Jelentkemi 1998. aug. 31-én
8 és 9 óra kdátt a löszkei
Polgírmesteri hivatalban.

nyitott viísiírliísinapot taÍt.
1 998.08.28-án pénteken
dé1utiín 15 órától 20 óráig és
198.08.09{n szombaton
reggel 7 órátó| 14 órű.g.

Ezen napokon csak a Huagerit Kft
átal eióiíllított panírozott termékeket
árusítjuk akciós nagykeriírakon.
Sajnal tö1tött pulykamel1 830Ft helyen 7űFtkg
Pu1yka ta1lér 799 Ftkg
Sa3tos€ombiís 828 Ft/kg
Panírozott nuggets 846 Ft/kg
Borzas érme 690 Ft helyett 650 Fttkg
DINO figura 172 Ftkg

Cím: Euro Chicken Kft. Röszke,

Felszabadu1ás u. 75. (Belsó udvar)

12.

FALUSI

FALUSI sUTToGÓ

,

:

Röszke Község
Képviselő-Íes1ületének laPj a
- M€gjelenik: 1200 példálybalr
s7Erk': 6758 Rós7ke
Felszabadulás u. 84
Tel.: 6V273244, Fa,r: 62273-5q7
Felelós kiadó: MagyaÍi László
szerkeszó| Homyáiű]é oÍlik Ilona
Tördeló szerk.: Richle. Lás7]ó
Muíkatársak BeÍde AnnamáÍi a.
Borbásné Márki Máía, Krabó( Mónika'

,

]

TUrucz József.

Bába és TáNai Kft' Nyomdája
6728 Szeged. Dorozsmai út 35'

Tel.:ó2l464-0l5

Folelós vezelő: DÍ' Majzik Islvár
Közlendó

anyagokal lehetőÉg nrágneses
adathordozon kérjükl

