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Röszke Község Képviselő-testületének t apja

Szennyvíz!
Értesítema Szegedi, Rendelő,
Bercsényi, Pacsirta, Virág' Vasút,
Csillag, Paprika, Riíkóczi, Iózsef
Attila, Hunyadi' Május l., Marx,
Lehel, Retek, Rózsa, Deiík Ferenc, Felszabaduliís utca 66-116
és 15-171 sz, Petőfi, Dózsa utca
z, 4,6 sz., Hajnal és Juhász Gyula

utcák lakóit, hogy a "Röszke
zennyv ízcsatorna Y íziközmíj

S

Társulat" 1998. június l5{n 300
érdekel tségi egységge| azaz az ér dekeltségi területen \évők 51,70
% -áva| megalakult.

A

tiírsulat alakuló ktildött közgytíléseaz |ntézóbizottság elnökének Firlöp Pál Röszke, Riíkóczi
u. 61. sz. aiatti lakost, tagjainak
Radó Péter Röszke, Petrjfi u. 16.
és Ördög Tibor Röszke, Rózsa u.
18. szi{m alatti lakosokat vá7asztotta.

tömegsp<lrt jelleggel működik. Pedig
lontos lenne az utÁlpőúás nevelés, s a

Képviselőtestületünk iúnius_július

hónapban kétszer ülésezett. A junius 3án született döntéseket és beszámolókat
mindenki figvelemmel kísérhette,hiszen
a kábeltelevíz'iő élő adásbarr közvetítette
azt. Így csak felsorolás szintjén: beszámoló hangztltt el a Népjóléti Bizottság

tevékenységéről,kimerítő tájékoztatőt

hallhattunk a háziorvosok munkájaról és

a község egészségügyi helyzet6,rőI.

Vlocskó Mihály iskolaigazgató ismertette az általános iskola nevelési program-

járt'

melyben kiemelte

a
gyermekközpontú' a gyermekek aktív te-

vékenységéreépülő taniíri munka fon-

tosságát,

s beszélt a szeptembertől

megvalósuló űj lehetőségekről is. A képviselő-testii]et biztosítja az anyagi ltoz-

zájárulásÍ gyógypedagógus' gyógy-

tornász, logopédus, labdarúgast és kézi_
labdát okhtó szakember foglalkoztatására.

Papdi László, a sportkör elnöke tájékoztatott a röszkei sportéletről, melynek

gyermekek Versenyeztetése nem csak
helyben, hanem más iskolákkal is. A
község kézilabda sz,ak<>sz-tálya nagyon
szép eredményeket produkál már évek
Ehhez a tÍrgyi feltételek adotrak, hi
SZen a sportcsamok adta lehetőségeket
6t^.

maximálisan kihasználjak.

A

megyei

I.

osztályban 1998 évben bajnokságot

nyert a csapat" s így adott a lehetőség az
NB ll-ben valő észvételre.Azt azonban
még nem döntötték el, hogy éI-e ezz'e| a
lehetőséggel a sporlkör.

Július 8-án rendkívüli ülésre hívta

össze a polgármester képviselőinket. Kü_

lönböző

módosításokat kellett megtár-

gyalni és elfogadni a Röszke

Tornateremért Alapítvány, a Röszke
Közbiztonságáért Közalapíwány alap-

szabíilyzatában, melyek az alapíwiínyok
"közhasznú szervezetként'' v alő nyilvan_
tiutásba v éte|éhez váltak szükségessé.
Módosítani kellett a polgármesteri hivatal alapító okiratát is, hiszen az önkor-

mányzat alaptevékenysége új

szolgáltatással bővült. Működik immár

községiinkben a gyermekjóléti szolgáltatás' A páÁyázat útjan meghirdetett csa-

gerincét a labdarúgó szakoszLíly adja. ládgondozói állást Forróné Szász
EIIenőrzó Bizottság elnökének Több korosztály is képviseli községiin- Juliarrna és Krabót Mónika röszkei lakoIfnkó Antal Rcjszke, Május 1. u. ket' úgy min| megyei I o., megyei III. sok nyerték. Ók a ovábbiakban az ől.
o.' ifjúsági és serdülő csapat. A személyi kormányza! alkalmazottaiként látjak el a
1'I. sz. alatti lakost, tagjainak Vér
feltételek adottak a sportoláshoz,a tÍrgyi munkájukat. Feladafuk a hátranyos helyImréné Röszke, József A. u' 18. feltételek azonban igen hiányosnak
zető és gyengébb érdekérvényesítőkéés Siínta Szilveszter Roszke, Má- mondhatók' lrgnagyobb lemaradás a lé- pességű családok segítése,folyamatos
jus l. u.23. szím alatti lakosokat tesítményekben mutatkozik, konkrétan a kapcsolatlartás az iskolával, óvodával és

választotta.

I^akiískassával történt szerződéskotésekelső üteme megtörtént.

(folytatás a következő oldalon)
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állagában. Előzetes tervek szerint a sportpálya teriile_

futballpályan Iévő öltöző

tén egy szabadidő centÍum kialakítását
kezdenék meg, melynek alapja egy űj öl-

töző épiilet megépítéselerure. Ehhez kér-

te a sportkör aZ önkormányzat

segítségét.Hiányként jelenik meg sportéletíinkben az iskolai és diáksport, mely-

nek nincs igazín bázisa, csak helyileg,

a háziorvosokkal. Figyelemmel kísérika
veszé|yeztetett gyermekek életét,s meg_
próbrálnak hathatós segítségetnyújtani a

családoknú. Problémáikkal forduljanak
hozzájuk bizalommal ! Családgondozó-

ink a polgrírmesteri hivatal irodahelyisé_

gében várják a segítségrevárókat.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Borbásné Márki Mfuta
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Ismételten üíiékoztatom a
termelőket ai alábbiakró l:
1. Ftjldhasznosítás elóSegítésének támogatásáról: a kérelem utolsó beadási hatlLrideje a gazdajegyzőnél 1998. július 28.(kedd)'
Szüksé g e s i ratok: őstermelői vagy vállalk oz6i igazoV íny,
adóazonositó jel vagy adőszían' TAJ-szám, TB folyószámlaszálrn, birnkszárnlaszíml, bank neve, elmúlt évi fubevétel (brut_
tó, nettó), földteriiletek pontos adatai és nyomtatvány költség.
Tdmogatás jdr: 17 Alíha alatti szríntóra és gyepre, 68
AK/ha alatti szőlő, gyiimölcsösre. Gyep esetén állatállományt
kell igazolni jarlatok fénymásolataival.
2. Földhaszonbérleti díj költség csökkentő támogatásáról: a kérelem utolsó beadási napja a gazdajegyzőnél 1998.
.iúlius 28 (kedd).
Szükséges iratok: ngyanaz, mint a 1. pontnál' továbbá a
haszorrbérleti szerződésÍ 1 példanyban fénymásolatban is csa-

tolni kell.

3. MezG es erdőgazdasági biztosítás díjának tímogatősárót: kérelem utolsó beadási határideje a gazdajegvzőnél

tási számlát állítanak ki' hogy a munkafázisokat (pl. vetés'
permetezés, aratás, szÍúIítás,stb.) és teriileti kategóriánként
(p1. réti talajon vagy homoki teriileten) elszámolható gázo|aj
merrrryiség kiszímílásában, ha gondjuk adódik' _ a településeken kiírt fogadóóráimon készséggel segítek.
Szükséges iratok: ugyanaz, mint az l. pontban leírtak, továbbá a kibocsátott eredeti szám|ítk és nyomtatvány költség.
5. Aki élelmezési céIúbúza állami garantált áron r,laló
értékesítésreaz FM Hivatalnál bejelentkezett, - számára felvilágosítást adhanrnk, lrogy a körzetben hol vizsgáltathatja be
|egközelebb a búza tételét.
ó. Takarmánykukorica garantált áron történő állami
felwísárlását is jelenteni lehet az FM Hivatalnál legkésőbb
199Í3.

aug. 3l-ig. (ha-ként 3.2 torura jelenthető). Részletes tá-

jékozÍatás a gazdajegyzőtől

is kérhető.

Nagy Emő

1998. szept. 29. (kedd).

Szükséges iratok: ugyanaz, mint az 1., pontnál, továbbá a
biztosító szerv igazo|ása, és a díjbefizetési csekkek is.
4. Gázo|aj jiivedéki adójának visszaigényKERESZTELTEK
lése: a kérelmetlehetőleg 1998. nov. 30_ig adják
Pásztor Angé|a
lo a gazdajegyzőlél.
Pásztor András és
A kérelem kéféleképpenkérhető:
Filip 7suz'sarrna kislánya
benzinkúti sziímlák alapjan
1998. március 18.
- szolgáltatási számlák alapján
A- benzinkúti számlákon személygépkocsi,teKiss Balázs
herkocsi rendszám nem szerepelhet.
Kiss Imre ós
Szolgáltatási számLíú< közül a jelen rendelke_
Sárándi Itisztina kisfia
zés értelmében nem fogadható eI az a szÍtmi'a,
1998 március 27.
melyen a kibocsátó nem tiintette fel, hogy a jel-

Péter Martin Róbert

Péter Róbert ós
Hegedűs Évakisfia
1997. szeptember 10.

(folytatás az eIső oldalról)

HÍnBr

Gregus Lilla Beáta

Kérem azokaÍ a lúótársakal' akik a SzeÍve'
zők megkeresésekor még olyan állásponton vol-

tak, hogy ez nekik nem kell, vagy még
gondolkodnak, ők se mérlegeljenek tovább. A
csatorna meg fog épülni 1998. évben. Kérem
oket, hogy a külön levélben történt megkeresés
alkalmával, vagy anéIkiil sziveskedjenek 1998.
jÍrlirrs 29_én 8 őrátő| 18 óráig a vo]t Pártházban
nregjelerrni és itt aláírni a sztikséges dokumentumokat ahhoz, hogy a társrÍat tagjai legyenek'
v al am int a l-akáskassz a szerz'ődést meg kötni.
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik
tánulati tagok és Lakáskasszával történt szerző'
déskötésen nem tudtak megjelenni, pótnapot
szerveziink, aminek időpontja: 1998. július
29-én8 órától 18 óráig a volt Pártházban, Dózsa
G,v. u. 1. sz"

Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem

tagjai a társulatnak és Lakáskassz'a szerződést
kölöttek, fel Íbgjuk keresni a szükséges dokumenturnok aJáirása

v

égeÍÍ.

Magyari LászIő

polgármester

2.
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Gregus Zo|tÍn és
Zsirmik Beáta kislánya
l997. március 8.

HÁznssÁcrÖrÉs
Barják Ákos Gyula
Weisz Terézia llona
Vácduka

'házasságot kötött

1998. június 6-án.

Slebics Gábor Röszke
Kovícs Nikolett Röszke
házasságot kötött
1998. jíirrius 27_éu.

JBGYESEK

Kónya Zsolt
Kónya Ferenc és
Kősző Klríra fia
Vér Gyöngyi
Vér Józsof és
Csóti llura leánya

gazdaiegyző

Z e'["6ária.6iua/a'[
U" ^áirei ()
Huttora Líszliő

Huttora Lászl6 és

Lászlő Gizella fia
Krabót Tímea Érla

Ikabót József és
Ördögh Mária leánya

Kutasi József

Kutasí József és
Schmidt Ágnes fia

Börcsök

Börcsök

Katalin

József és

Tanács Veronika lerínya

HALOTTAK

Szél Imre 89 éves
Szűcs llona özvegye
+ 1998' májls 24.

Nyári La.}os 95 éves
Szécsi Rozália özvegye
+

1998. május 30.

Kéri Lajos 89 éves
Márki Ilona férje
+

1998' június 7.

Koviícs Imre 55 éves
Szécsi MeLrgit férje
*

1998. jínius 22.

Rózsa Mária 83 éves
Forlor Ferenc őzvegye
+1998' június 26.

Börcsök Sándor 84 éves
Bálint Etelka lérje
+1998. június 25.
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50 trVE TORTENT
Január: Az EKI lF4yházi Községi Ifjúság/ propagirndát
indít az olvasás érdekében.Unnepélyes népkönyvtári megnyitóval minden vasárnap a nagymise után könyvtári napot tarta-

nak. Közmííveltségi Tanfolyam indul gazdák és fiatalok

részére.Yízkeresztkor a fiatalok a Funrs kocsmában ismét előadták a "Karácsonyéji álom" c. színdarabot. Bevételéből á1doztatókelyhet csináltattak a templom számára. Talapzatfua
ma is ez van írva: "A Boldogasszony Ev emlékére 1948 a Sze-

ged-Röszkei Egyházközség Ifjúsága. "
Február: A "48-as Ifjúsági Bizotlság" Szabadságzászlót
akar állítani a piactéren a centenárium emlékére. A mérnöki
tewrajz elkésziilt, az anyagkiutalás megtörtént, csak el kelle'tt
hozni. Műsoros esteket rendeztek a terv megvalósulásáért.

Március: A

rendőrség felszőIíÍÁsára Boris István plébánosnak befestéssel el kellett ttintetnie a kultúrházon lévő "Klebelsberg KrÍturház" feliratot.
Minden hónap első vasiírnapjan egész napos szentségimá_
dás lesz a belscÍésa népek köztibékéért. Sokan önkéntes böj_
töt fogadtak hazárk és az egyház szabadságáért. A feltárnadási
körmeneten soha nem látott tömeg vett részÍ',mintegy 1500
ember vonu]t aZ utcákon, hogy hitiikhöz vaIő ragaszkodásukat
kirnutassák.

Április: Az

egyházközségi ad,ők l}va

be kell kiildeni a Központi Tanácshoz.

-áÍ"

központi célokra

Katona Nandor 18 éves református röszkei fiatalember átlép
a katolikus egyházba és kispapnak jelentkezik, akiből később
a püspök lrelyettese lett.
Látogatóba jöttek a szőregi rnÉoo fiataljai és előadtík a
"Hrrllámzik a bűzatenger" c. 3 felvonásos népi játékot. Műsorukat megható módon az "IstenÍ akarjuk" énekkel kezdték. Kir aló voIt a szereplésÍik.

Május:

9- én pártprogramként kihirdetik az összes egyhá-

zi iskola államosítísát.15én orfutay Gyula vallásügyi minisz-

Ler e?-t a sajtóban köz'zé is tette. Piispökkari körlevelek jelentek
meg aZ iskolak védelmére. Egvházkozségek és szÍilők tömegesen tiltakoztak. Ebben Röszke sem rnaradt el.

2Z-23-án voltak a

MARoSMENTI MÁRIANAPoK

Ma_
kórr, melyrrek szónoka Mindszenti lőzsef hercegprímás volt. A
Röszkéről részt vett nagyszámú zarándoksereget23_án éjjel a
mihálytelki faluvégen Íöbb százan fogadták égő gyertyával a
kezükben' miközben zígtak a harangok a fényessévált éjsza_
kábrur.

Június I6_án

ségek elöljáróinak:

a Belügyminiszter rendeletet kiildött akör'"Tudomásomra jutott' hogy 18_an a temp-

lomokban harangozni fognak.'. Ha rendzavarás történik

a

papokat vonjuk felelőségre... A papok testőrg árdákat SzeÍy ez_
tek. Ezeket a reakció f'edőszervének és illegális államellenes
alakulatoknak fogom tekinteni... Az ilyeneket azonnal oszlassák fel. Ellenkező esetben tagjaikat, ha nem is követtek el
egyebet, az ér dekelÍ egyházi személyekkel együ tt internál9i.Íbgom.'] _ az lzgalmak ellenére 29-é*Péter_Pálkor ARATOUNNEPELY volt. A kultúrháztól a sportpályara vonult a nép, ahol
búza megáldás és közebéd volt.
A Délmagyarországban és a Viharsarok c. lapban támadó
cikkek jelentek meg Szarvas Béla káplán ellen.

ROSZKEN

Július: Készülődés minrlen fa]uban a Szegedi Mária Napokra. FeketeszéIen araÍő iinnepély, a templomban búzakoszorú megáldás. Szegedi katolikus fiatalok 35-en egész napot
töltöttek Röszkén és megbeszélték a szegedi Mária Napok ifjúsági teendőit. A vallásos élet nem torpant meg Sem a felnőttek, sem a fiatalok szívében.
A Népháznál is arató ünnepélyt rendeztek. A templomban
I(ármelhegyi Boldogasszony tirurepétől 3 napon át könyörögtek a Mária Napok sikeréért.
Augusztus! 5én kezd,ődÍek a SZEGEDI uÁrun Nn_
PoK. Röszkérő| 200-náú is többen voltak a szegedi körmeneten. Mélyül a Sziizanya iránti hódoló tisztelet népiinkben.
l

oLDoGAss ZONY Üt tNppÉN éjf élkor az

5_én, NAGYB

egész onzágban zúgtak a harangok' Röszkén az éjféle|őtti
órában az ifjíság tartott egyiittes szentségimádást. A röszkei
paprika körmeneten szokatlanul nagy tömeg vetI" részÍ.A fér-

fiak tömeges jelerrléte meglepő volt.
ZO-án vo|t a Kenyér Ünnepe.

Szeptember! l-én Barát Sándor harangozó lett. _ RöszkébőI Zoldtáshoz csatollfu a Tóth János és Balogh-iskolá{<

környékét.
l9-én iinrrepelte a plébania ferrrrállásának 25. évfordulójáL
l923-ban első plébiínosaLászlő János volt. Most ő prédikált a

jubileumi szentmisén.
A röszkei 7.öIdkereszÍ á]ta] rendezet EGÉSZSÉGNAPON
Í'elvonrr]t apróságok és iskolások a templom előtt iáldásban ré_
szesiiltek.

október:

l

l

tanító végzi a hitoktatást a röszkei iskolakA röszkei tanítók és a Szent An_

ban' 807 gyermeket oktatnak.

tal Enekkar tagjai bevakolták az osztályok lábazatát

és

kimeszelték a tantermeket.

o|t az v 11aapitett Iskolzú áradási ürrrrepélye a főisa h.főigaz'gatő és a város képviseletének jelerrlétében.
Reggel óta hanglemezek muzsikájahívta a lakosságot az tin_
24 _érl v

párn,

nepségre. 56 kétiiléses padot kapott az iskola.

37-én azÁlami Gazda és Gazdasszonyképző Iskola Te Deuma és az. atanykalászos gazdák avatóünnepélyc volt, melyen
a plébiános beszélt.

November! MegindrÍ a támadás Míndszenty József her_
cegprímás ellen, pedig az összelartáSt és az igazságosságot köVetelte mindenütt. Anyagi segítségetkért külföl&ől a háboru
borzalmai iíltal tönkretett Magyarors zág szírnára. Védelmezte
az egyházi iskolákat és óvta a papságot a megoszlástól. Aláírás
gyíjtésországszerte a Bíboros ellen.
A Népházat a Földműves Szövetkezet vette át. Vasárnapon_
ként már nem lehetett misézni berrne.
December! A krrltúrház 2'

emeletén napköziotthon lett. -

Szülői értekez|et a Mindszenty-ügyben. Mindössze 28-an
alá.

A karácsonyi

a rendőrség.

írtÍú<

színdarab me$tarását már nem engedélyezte

26-ál az államvédelmi rendőrség letartőzÍatta a Hercegpű_

mást és elhurcolta.

A papságtól követelték, hogy köszönő

áv-

iratot kiildjön a Kormányhoz, hogy megszabadítotla őket e

szégyenfol ttó|. Ezzel megkezdődtek az elhurcol ások.

Hálás szíwel mondok kixzönetet rnindazoknak, akik az általunk gondozott

Nyári Lajos

bácsit megtisztelték azza\, hogy utolsó útjára elkísérték.
Gondozói: Kovács Gábor
és családja
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nÓszrÉN

ebben az évben l11 keresztelés,43 esküvő,

elsőiíldozó és 66 temetés volt.

l12

1998-ban, örvnN ÉvvBt'rnsons a röszkei nép hite
nem omlott össze, hanem felújítottatemplomát, aminek költ_
ségeihez óriási ámogatáSt nyújtott. Köszönöm
a kedves szü-

lőknek' hogy a CSoP-tábor diákjai sem kértékvissza
megtakarított pénziiket, hanem saját elhatározásukból
lonrtető f'elújítására adtÁk 4312 Ft-.iukat.

a

a temp-

Kartal József
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tartjuk, s nyitottak vagyunk

" ASzázholdas pagony hírei
"

Aranyat ontó augusztus..'"

Jelen

gondjaink
reméliink....

Részlet a Helyi Óvodai Programból:

Az óvoda-család kapcsolata
Óvodánk célja a családi nevelésre alapozva,
óvodai élet
azt kiegészítvegyemekközpontú
megteremtése.

lÁtÉrreL,

MESÉVEL

programmal.'A sikeres megvalósításhoz
feltétel a szülők egyetértése'támogató

beleegyezése. Ezért év elején röviden és
nevelési
ismertedük
egyszeruen

felfogásunkat, programunk céIjéttés
alapelveit. Felkínáljuk a lehetőséget, hogy a
szülők igénye esetén más fórumokon is
eIemző beszélgetéseket folytassunk a

programunkról. Ilyen
beszélgetéslehet például

nevelopartneri

:

- családlátogatás
- munkadélután

- kis

létszámu csoportokban,

minden

kapcsolat-erősítő ötletre.

amiben

segítséget

- Szokatlan év áll előttünk. Azt szeretnénk,
összeszokott közösség,
gyermek, felnőtt együtt maradhasson, S a
megszokott életmódszervezésünk a leheto
legkevesebbet sértilj ön.
_ Óvodai csoport elhelyezésére még
várunk bérelhető családi házakról
ajánlatot.
_ Amikor eldől, hogy melyik csoport. hol
fog|a tölteni az uj óvoda építésériekévét,
kiderül, melyik csoport, hány új gyermeket
tud fogadni, előzetes megbeszélés nyomán
rövid ismerkedo családlátogatásra indulnak az
óvónénik.

hogy minden

- Az iskolai

esetleg

korosztályonként

a gyermeket
mérten
képességeikhez
gondozzuk, szeretjtik,
megtanítjuk őket mindana, arrit egy ilyen
korú, gondosan nevelt kisgyereknek tudni
Garanciát vállalunk, hogy

tanévnyitót hagyományosan
megeIőző óvodai-búc suztatő időpontjáról és
helyéről a kábeltévécsatornáján keresztül
fo gunk információt nyúj tani.

A

nyár hátralevő tészétesok-sok boldogan

együtt töltött

napot kívánunk

minderr

családnak.

illik.

Az odavezető út, a módszerek , a szervezeti
formák megválasztása azonban az óvónő
dolga. Módszertani tudásának, szabadságának
körébe tartozik.

A megvalósításhoz számítunk a szülők,
nagysztilők aktív közreműködésére,
segítségéreaz ünnepi előkészületek,
kirándulások, helyi hagyományok,
kismesterségek bemutatása, 3Z ovis-kert

előkészítése,j áték j avítás és készítésSorán'
Íey a szülők aktív részesei az óvodai
eseményeknek'
Az óvoda-család kapcsolatának tartalmi
fejlesztésére számtalan elképzelésünk van'
me|yet az SZMK-terv és a gzermekcsoport
programja tartalmaz.
A kapcsolattartás egyéb formáit pedig az
óvoda éves munkaterve foglalja magába.

Az

aktualitásokból adódó újabb és újabb
lehetőségek kapcsolat-építő hatását fontosnak
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ma-...., kazah főváros. 7. Vörös'

néme-

Mária (Szeged, Föltámadás u. l4.)

és

Elekes ltuisztina (Lehel u. 9.) 500-500
pÜccŐt'pcES: 1. Boút. 2.Idény- Ft-os vásárlási utalványt vehetrrek át a
munkás. 3. Marokkó fővárosa.
művelődési bázban, amelyet a Ciklon
Autósiskola ajiárrlott föl laprrnknak.
El6ző szőmunk keresztrejtvényé_
nek megfejtése: Nem élni jó, hanem jól
Gratulálunkl
tül.

élni - Rosszul él, aki mindig csak élni
kezd -Epikurosz.

lrgutóbb mindössze két helyes meg-

Megfejtéseiket auguszfuS 3-ig várjuk.

Truucz Iőzsef

fejtés érkezett. Két leghűségesebb rejt'
vónyÍ'cjtőrrk most Sem hibázott. Farkas
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eredmény így 5:1' Udvarias bázigazdÍtnak bizonyultunk, hisz az ifi meccsen
kapott ajándék öngólt a felnőttek mérkőzésénmár vissza is adta védelmtink.

t abdarúgás
Az utoljára megjelent számban a május 2zt-i fordulóról írtam összefoglalót'
irrnentőI mar a bajnokság végéigfolyamatosan követjiik

az eseményeket.

Május 3Gán megint a serdülők
kezdÍéka Sort szombat délelőtt 9 őra'

kor. Itt mír ez voIt az utolsó forduló,

A

ellenfél: Algyő csapata.
legjobb felállításban vették fel a küzdelmet, s ígen jő mérkőzésen nyertek
4:l arányban. Minden jó' ha jó a vége,
tartja a közmondás, s ez így is van, a
srácok szépen fejezÍék be a bajnokságot. Góljainkat Papdi L.aci 2, Terhes
Norbi és Papp Attila szerezték. Fiataljaink a ó. helyen végezÍek.A csapatban a következő játékosok szerepeltek:
kapu sok: T őth Lász|ó, Miklós Péter,
mezőnyjótékosok: Csányi Tamás'
Djulai Iswan, Babarczi 3olt, Németh
Csongor, Laczi Norbert, Laczi ZolIÍn,
uinazi Dávid, Revák Pál' Papp Attila,
Papdi Csaba, Papdi Szabolcs, Takács
Csaba, Papdi lászló, Terhes Norbert'
Kovács Gábor, Szögi Tamás' Király
Ttrmás, Szabó Csaba, Tanács Máté.

A csapat

Papdi lászló'

mieirrk

a

edzői voltak: Takács l-ajos'

A

Június 7. Második csapatunk Csen-

gelére látogatott' ahonnan egy ponttal
tért baza, 0:0 a végeredmény.

Összegzésképpen: megye hármas
együttesiink a 12. he|yel végzetÍ,(ez
nagyjából megfelel az erőviszonyoknak)' ám elmarad az előző évi teljesítménytől, ami főleg a rendkívül gyér

Első együttesiink Mártélyt fogadta'
edzés'Iátogatottságg al magy ará'zhatő. E
szintén volt restanciánk. Ifiscsapat ügyes-bajos dolgait Sövényházi
táilk 3:l-es veresége elfogadható eredrendezte, köszönet neki' A bajmény a második helyen végzett Sándor
nokságon az alábbi játékosok szerezIek

ki ellen

vendégek ellen. Gólunkat Kovács Gá-

bor szerezte.

A felnőttek teljesen leblokkoltak ezen

a délutánon' hibát hibára halmozva

gyenge kapusteljesítményekkel az é|en',
.5:1 aran1rt vereséget szenvedett a szintén 2. Helyen végzelÍMártélytól. Becsületgólunkat Farkas Cs. Attila szerezte.
Két súlyos vereség után, 14én csapatunk az örök rivális Kiszombor otthonában próbálta kiköszöriilni a csorbát.
E napon volt idehaza a búcsú'ami

ifi

csapatunkat ismét megtizede|te, igaz
most meglepetésre a húszéveskorosz_

IÁJyÍ ejÍeÍtg. rabrrl a forgóhinta és a cél-

Igy jószerivel serdülőinkkel
tudfunk kiállni' minek a vége egy 11:1-

lövölde.

es vereség lett.

A

felnőttek elszánt han-

gulatban'készülődtek a tartalékosan
felrálló Zombor ellen. Röszke fölényével

gólt: szabó Hangya Karoly (18)' Kiss
Tsolt (14), Farkas Cs. Attila (6), Hornyák János (4), Tanács Roland' Kovács
Iswarr (3)' Kovács Ferenc (2)' Honzáth
Géza, Haralyka Zsolt, Szalma Gábor,
Tsidek Janos (1).
Ifjúsági csapannk a Íavasz folyaman

már rendezettebbnek fiint, ennek ellenére az utolsó helyre szorultak fiataljaink'
akik mintegy harom év korbéli hátranyban voltak a többi csapalhoz képest. Köszönet Horváth Bélanak is a munkájáért'
reméljük ősztől már jobb eredmények is

születnek.

i

Itteni gólszerzőink: Módra Gábor (7)'
Farkas Lajos, Papdi Lász|ő (5), Kovács
Gábor' Papdi Krisztian, Takács Csaba,
Vince János (3)' Jaksa Iswan (2)' Bakaity Norbert, Laczi NorberÍ, I'aczi Zo|tÁl,
Takács Kornél (1).

Felnőtt csapafunkat az első hatba várcsapat góljait szerezték: Papdi telt az első félidő' azonban néhiány nagy
LászIő I7, Takács Csaba 12' Terhes gólhelyzetrrél nem futotta többre. A má- mk' végül egy ponttal lemaradva a heteNorbert '7, I-aczi Norbert 1 és Papp At- sodik félideji támadó játékunk miír ered- dik helyen zártak.
Tovább kívanjuk erősíteni őket, céményesebb volt, Fődi 7solt egy idegölő
tila 1.
mintegy egy méterről lunk változatlantÍ az 1-6. helyezés.
cselsorozat
után
Köszönet a fiúknak a jáÍékérl',a szü_
pöccintett a hálóba. Ezek utiín a minderrt
GóIszerzőink a megye l-ben: Fődi
lőknek, hogy engedték őket játszani. egy lapra feltevő hazaiak rohamozüak, s 7so|t (28), Markó Tibor (19)' Szekeres
Remélem folytatódik ez tovább, őszÍő| meg is fordítottiík az eredménytkétvé_ Zo|tán (IL), Zárnbori Gábor (6)' Balogh
métr az ifi csapatba.
Attila (5)' Hurguly Jálrros, Farkas Cs. Atdelmi hibánk után. Most már ők öriiltek'
még
korán'
egy
öt
tila, Geleta Szabolcs. Tanács Attila (2),
de
még
túl
ugyanis
lépetek
délulán
30-án'
Ugyancsak
Dani András, Kovács Róberr, Szalma
perccel a vége előtt az óriási mezőnypá|yára tartalékosaink a bajnokjelölt
munkát végző Kovács Robi lőtt bomba- Gábor (1)'
Balástya ellen a megyei III. osztáyban.
gólt,
s így lett az eredmény 2'.2.
Egy igen jó, küzdelmes mérkőzést látlll-asunk itthon játszott a SanMegye
hattak a nézők.3:1 aranyban nyeÍt az
Kézilabda
ellen. Itt is X lett a
dorfalva
tartalékjai
azőÍa mar bajnok Balástya. Gólunkat
vége, 1:1. Gólszerzőnk most Haralyka
Mint előző számunkban mar írtam,
ezítta] is Szabó H. Karoly szetezÍe.
Zsolt volt.
a hátralévő három mérkőa
csapatnú
Megye l-eseink vasárnap a Szőreg
2l-én kertilt sor aZ utolsó fordulóra.
zésénmindö'ssze. egy pontra volt sziikvendégei voltak. Ifistáink tisztességgel Második csapanuú a Baktó Szilárrk vensége a bajnoki címhez' Nem is bízlák
helytálltak a tabella első részébena- dége v'olt, hol szoros mérkőzésen 3'.2
a véletleme, ugyarris először Szentesen
nyáző hazaiak ellen, igaz gólt nem si- aranyú vereséget szenvedett. Góljainkat
hét gólos ktilönbséggel' majd Deszken
került szerezni. 4:0 lett a hazaíak Kiss Zsolt és Szabó H. Krároly rugta.
góllal, végül Vásárhelyen is
javára.
Az évadzárín a Sandorfalva volt csa- kilenc
négy góllal nyertek a fiúk' így 24 mérpanrnk ellenfele. Ifistáinknak nem síkeFelnőtt csapafunknak volt törleszteni
győzelemmel zárni, a rutinosabb kőzésből 23 győze|emmel lett bajnok
rült
valója a vendéglátók felé, ugyarris őszi
vendégek nyertek 4: l arányban, azaz Röszke. Ezze| |ehetőségiink nyíIt az
egyetlen vereségiinket tőltik szenvedtiik
egy gólunk sándorfalvi lábról került a NB Il-ben való indulásra, ám ezze},
el. Nem sikerÍilt a visszavágás, bar 2:0nem kívántunk élni' így ősztől ismét
ís hazai vezetésnél Szekeres Zoli szépí_ hálóba.
megye l-es mérkőzések lesznek a torfelnőttek
mérkőzésén
mindenki
A
tett, majd 2:L utÍn Fődi Zsolti rúgott egy
győzelmet várt, ami reali- nacsarnokban. Reméljük' hogy a csapat
röszkei
biztos
kapufát óriási gólhelyzeÍbőI, ezzel azon'
7nli jászott ismét sikeresen szerepel majd' és talán
ban ellőttük az összes puskaport, s a zátlődott is. Most Szekeres
a lézők is többen lesznek kíváncsiak
gólja
nagy
formában,
három
önmagáért
kontráző hazaiak a kitámadó Röszke elbeszélt. Emellé még Markó Tibor és Ge- e sportágra.
len még egy gólt szerezLek, s így lett 3:l
leta Szabolcs tett egyet-egyet, s lett az
a iavukra.
Papdi László
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rád Körös-toroki üdiilést egy kétgyermekes röszkei család nyerte el.
A hangulatot fokozirndó a nap zárásaként, este a művelődési házban eredeti
görög
Szent László napja alkalmából június

28-ál' immár negyedszer szerveztük

meg önkormanyzanurk és a Határőnég
hagyomiínyos határőr napi ürrnepségét.
A sportpál-v-an zajlottak az események,
melyek temérdek, remekebbnél remekebb látvanyosságot, vetélkedésilehetőséget nyújtottak a kikapcsolódni vágyó
látogatóknak.

A hőlégballon tgazín jó előjelnek bizorryult a program kezdetén. Az előz'ő
években a jó szandék ellenére sem sikerült megmutatni ezt a ritkaságot, ám az
idén végre megvalósult.

A

délelőtt folyamiá'n a táncok különlóle válfajait követhettiik végig. Majorettek, iillési néptáncosok, modern tárrc,
latin-amerikai tiíncok, rock and roll és
ugróköteles mutatványok kerültek a palettára.

Nagv sikert afatott a gyermekek körében a Megyei Balesetmegelőzési Bi'

zottság közlekedés biztonsági

számítógépes játéka' a rendőrségi és a

HoR technikai

páros és a

bemutatók' a kerék_
kismotoros ügyességíver_

scny.

Kutya_ és lovasbemulatók, gyermek
akaclályvemeny, valarrnint kispályás labdarugó mérkőzések, légpuska lőv erseny
gat'dagítoltÍrk az amúgy is színvonalas
műsort.

A

délelőtt zánásakéú keriilt sor

néptánc együttes mutatta be művészetét.A bátrabbak ki is próbálhatták
" Zorba" népénektáncait.
A határőr nap megrendezéséért ké-

sőbb a Polgármester trr a Kískunhalasi
HatÁrőr lgazgatóságtól, Elek Gábor ezredestől kapott egy levelet, melyben köszönetiiket fejezik ki mindazoknak akik
erkölcsileg, anyagilag, vagy munkájukkal támogatták az ürrrrepséget.
Szívesen, máskor is!
*t(t<

Arató iirrnepséget és bált rendeztek
mórahalmi szomszédaink a Pótkerék
csárdában július 5-érr. A műsor részekélÍ
a röszkei Csutri is nagy sikerrel vendégszerepelt. A mrrlatság hangrÍatához tisz-

tességgel hozzájárultak táncos kedvű

honfitársaink.

Tudva, hogy idehaza még sokan kíváncsiak a produkcióra' ígérjiik'hogy az
őszi falunapokon bemutatjuk a köZSég
lakosságának.

***

Előző |apszárnunkban már írtam arról, hogy Errlélyből 2l marosvásárhelyí

középiskolás diakot látunk vendégül. A
szállásuk már biztosítv a LáIszik, ám szivesen verrnénk bárminemű élelmiszert:
zöldséget, (burgonyát), gyümölcsöt,
füstölt áru1 (kolbáSzt, sza}ottnát), lek-

várt, szörpöt, kinek mibőI van felesIege, amit gond nélkül ide turlna
ajándékozni.

a

vetélkedők győzteseinek dijazására és a
tornbola sorsolásra, túol az önkormányzafuirk által fődíjként felaiárrlott Csong-

Kérjiik' aki örömmel adna ilyen segír
séget a vendéglátáshoz' az a művelődési
házba hozza el adományát!

LION

ORVOSI UGYELET
jíl.27-alg.Z. Dr. Verczkey Gyrrla
273-323, 30t635-204
aug.3'9. Dr.Tari Znltán

213-s10, 301634-261
Dr. Sövényházi llona
213-018, 20t422486
aug.I1-23. Dr. Vereczkey Gyula

aug. l 0_16.

aug. 24-30. Dr. Tari ZnlIán

Közérdekű telefonszám ok
I. Mentők l04.
II. Tűzoltóság: 105.
Helyi önkéntes nízoltók hívhatók:

Papdi László pk:

273-487.213-250
Lenkó Antal elnök: 273-476

Varga L6szló: 273_353
Borbás Arpád: 213_349
Acs S. ottő: 273_465
Takács Józsefl: 213-361

Márki Iswán: 273_415

Fodor László: 2]3-454
III. Renrlőrség: to1
Körzeti megbíZott 272_196

Polgárőrség elnöke:

Turó Isw,án: 213-389

Ú:_Ú:-Ú;-Ú:

IV. Határőrizeti Kirendeltség
Szeged, Moszkvai WI". 12-14.
TeI.: 314-982

V. Csongrád Megyei Polgárőr

Szövetség diszpécser sz".iigálatának
díimentes telefonszáma: l87
VI. Kábeltévéhibabejelentés:

Márki Jenő: 272-884

VII. Tanácsadó'

Röszke Íel: 272- 609

i****.iiut**tk**"tn*,,,,'*1.'*t*i..i*'****t*...*....*ffitrHffifff#ffi-;,.,;"
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7.

Javaslat

DIS?OLGAR

személyére

Javaslom (javasoljuk), hogy 1998-ban
Rösz]<e Község Képviselő-testülete
-nak adomiínyo7zA a díszpolgiíri címet'
Rövid indoklás:

Fényképelőhívástovábbra is
a művelődési hiízban! Színes
és fekete-fehér képek előhívása több méretben' utánrendelések teljosítése!
9x13-as kép Z7 Ft/db
l3x18-as kép 47 Ft/db
Filmhíviís230 Ft/db

Leadási határidő: 1998. aug.

aláírás

Több fajta
(Kodak, Agfa, Fuji) filmet is
vásiírolhatnak!

15.

Ledás helye: Polgiírmesteri Hivatal

(!!! Vonal

mentén kivágandó !!!)

Rövid hatiíridők'
Nem kell Szegedre utazrual

SZoLÁRIUM
NEMCSAK
NAPIMÁDÓxNnr
Homyiíkné orlik llona
273-366

SZoLÁRIUM

Gukészulék javítás, ti sztítiís
Telefon: üzenet 8-l6-ig
a/421-168
Egész nap 3ol43o_%7
Szikula Sziliírd Röszke,
N. ker. 377.

A NOVOBACK KFT.
napközis konyháján a
nyári szünetben iskolás
gyerm ekek ebédeltetését
vállaljuk
160,_Ft/adag áron.

Felnőttek kihordásos
ebédjét200'-FtérJ adjuk.
Érdeklődni a 273-59o-es
telefonon
Gera Ferenc konyhavezetőnél lehet.

FALUSI SUTTOGI
. Rószke Község
Képviselő_teslületének lapj a

,,,

Megjelenik: 1200 példátybatt
Sztrk.: 6758 Rös*e

_

Felszabacltrlás u. 84

Tel.: 6Un3244, Fax: 6V273-597
Felelós kiadó: Magyari László
Szerkesáő: Honryákné orlik Ilona
Tördelő szerk.: Richter László
Munkatársak Bertde A:rrranrária.
Borbásné Márki Márta' Krabót Mónika,
Turucz József.
GOI-D PRESS NYOMDA

Szeged, Boldogasszony sgt. 53-55.

Tel.: ó731l-111
Felelós vezetó: ]llés Miháy

Köztendó anyagokat lehetőleg mágneses
adathordozon kérjiikl

8.
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