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Röszke Község Képüselő-testületének t ap.p

ajális a községi
sportpályán
9.m-10.m
Zenés ébresztő a község utcán
10.

o0

I-clvészverseny, mel}Te a helyszínen lehet
jelentkezni Hódi Jiínosniíl.
A verseny gyermek (1G16 év) és felnőtt nóitérfi kategóriában kerül megÍendelsle!
A majális nem múlhat el a májusta felállítása
nélkül!
Ezt gyerekek és Í'elnőttek közösen díszitik fel.
l3.

oo

EtÉd , melyet a hagyományokhoz híven
Fehér Szilveszter és segítói készítenek el.

SzomszédoItunk
Mint arról laprrnk el(iző számábrur máI hírt adtunk, cg}.ií)
kczdenélyczés l'olytáIl 16 településen a meglévó, éppcn

szunnyailozó kulnrÍális óítókck újra előtérbc kcriiltek' vagy új
jáéledtek. El a "Ki rnit tud?" nak indult, szomszódolí)\'á átvál
bzott "Délma8yarország" kezdemónyezésnek köszön]rető'
A ni falunkban scm törtÓnl oz másképpen'
A hclyi kulntrális é]et köZpontjában a nrűvelődési házban
mcgkczdődött a kószíilődés. Mar az előkésztilc1ek soún kideriilt, ho8y varr jócskárr Ine8Ílutani valónl és olyan emberck is
szÓpszárnnriú Vallnak, akik e7l Ine8 is mutatjál<.
Kemóny, odaadó le]késziilésután február 2l én a nrórahalrni
míivelődési háZban mutatkozttlnk bc. Ezen a helyen és alkalorn
ból jól eső órzés és büszkcsóg tölthetett el beruriinket' a I'aiu
apra.iát ós na8yját l'el\ onultató produlciók alkalmával. .Ió vrl]t
rijszkcinek Ienni, láNa gvemrekeir*et, fiatalokat' I'elnóltckct ó5
nyu8díjasokat a színpadtln'
Jeles vendégek társaságában Dr. Gál ZoItÁtl a Magyiu or
szágg1rilés elnökével' Dr' Góczi .Iózsef országgyűlósi kÓpvise
lijvel fogadtuk a mín'ahalniakat február utolsó napján, 28 ái'
()k is elhozták nekünk a városuk apraját, na8y.ját lelvonütaÚ
csodálat()s műsorukat'
Mind Mórahalltlolt nrirrd Röszkén a műsrrr végétközös ének
lés zár'ta, ami a kialakult jó hagulat ós kibontakozó kapcsolatok

(marha és blrkap]lkö lt).

eredménye'

l4.u)
Kerékpiírosügyességi Vetélkedő gyelekeknek
és Í'elnőtteknek is! (Kerékpárt a versenyezni
sÁndékozók hozz'znak maglkkal! ).

tatta be aZ általa a jók közül a lcgjobbaknak tartott produkciókat.

l-5.u)

Alvég Fölvég labdarúgtímérkőZések több
korosztáy részvételével.
Csoportok:

10-l4 év'
14-18 óv,

Í'clnőt1,

öregfiúk.
Elijzctescn jelcntkezni Papdi Lászlónál lehet.

A Sportkör

szetvezésében működő biiÍéegész
nap nyiwa tart!
Reméljíika jó idót!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendez(ik

A deszki 8álára ami március 21-én volt

-, a közönség jut

Mórúalmon a mórahalrniak a löszkei "Csul_ri" c' népi játékot' Röszkén a röszkeiek a mórahalmi fúvós Zenekart ktlldték

Deszkre.

A deszki sercgszemlén sem

\

kel1ett szégyenleznünk'

,,súfolasig mc8l(ll 5ponC5amokb'an eleg rossz trkuszlikai
viszonyok köZött a löszkei csutri óISöp'rő Sikert aratott. A Zsiiri
tagjait magával ragadta a produkció a maga sokszínűsógévcl.
A röszkeí csubi Deszk köZsé8 különdíját nyertc cl.
A szomszódoló ós a gála megnrozgatta a falu apra.iát' na8yjál
egyaráIt. A röszkei műsor lelkósZítőinek, megszervezői!ek, bc
tanítóinak: Borbásné Márki Mártának, vasta8 JóZsel'nek, Fal(r

kasné Molnár Évának' HornyáknÓ

orlik ilonának'

Piroska

Györyynének, Bodor Móníkának, Kozmáné vastag Judilnak, a
nyugdíjas klubnak' valamint valarnerutyi szereplőnek, résztvevőnek a folytalás rcményében megköszönöm
az.L az á|<]clatkész
nuúát, amit a7ért teltek, hogy felszínen taILSák, me8nrent5ék
településünk kultufális éItékeit és orc8bíLsók falurtk hírnevét.
M4gvaIi Lászlrl
pol8ármester

Társadalombiztosítás

Demonstráció uüín
megállapodás

A delegációk megíllapodtak' hogy a
mg i tevékenységsajátosságaira tekin'
tettel az őstermelők bejelentési kötele

A:dózásl
A

kormánydelegáció és a tcrmelői
kÜlLlölt\e8 (8yclert(ll ahban. ho8y a,, ós
rrrm(lok ado/asi szabal;ait ug) c(ls/enj
áta]akítani, hogy a meglévő szabályok
alkalmazása legyen egyszenibb ' átte-

A

termelők küön kértékaZ
aclnrinisztrációs előírasok könnyítését.
Errnek érdekében a tételes költsé8elszámolást választók évi 1,5 millió forint ár_
beVételi8 adóbevallás helyett egyszeni

kirrthetőbb'

uyilatkozatot lesznek arról, hogy árbevé

t(liik e/t a halart rem haladja meg. es
árbevételük legalább 20 száza.lékának
crejéig költségeiket számlával igazolní
trrdjík. Továbbra is fennmaÍad a Válasz_
tás lehetősége a tételes kölLségelszáno-

lás és az átalányadózás kijzött. AZ
alala 11adozas soran alkalmazandó jöre'

delemhiíüyadok csökkentésében a felek
egyetórtcttek' a termelők állattenyós7tés

llól' il1etve növénytcrmesztésüél 5

10

u ázalékoÍ. a kormfuIy t'{rgyeúócsoportja
6-|5 o/c ot tart indokolhak. Az őstemte)ői tevókenységek körében a kedvezmé
ll)

czctt kistermelői árbevételek felső

haúra 4 míllió forint.
Az elsőrllcges feldolgozású mg-i ter
rnókckre az őstermeléSre vonatkozó sza
bályok az irányadóal<, és kiterjed r,ájuk
az álá kompenzációs rendszer is'
. A \ ira8lermesz tesre cs rlisznövénytermesztésre 250.000 Ft-os
fubevéte1i8,
a szőlőborra 4 millió lorintos ár

.

bevételig aZ őSte.melői szabá

lyok vonatkornak.
EgyetértéSalakult ki abban iS' hogy
'zigoru su abal1ozásu e5 ellcnor/esi in'
téZkcdésekkel kell fellépni a bor minősógének védelmében' melycknek
kialakításában további tárgyalásokat

folytatnáü<. Nem javasoljiák a bor jövedé_
ki tennékké minősítését. (Mas források-

bóI viszont ú8y órtesi-iltünk' h()8y
pénzügyi szakértők szerint viszont továbbra is indokolt c téma napirenden tar
uísa. )

.,'etlscg

m(llcll az cgeszsegiig;

hozzáilÍD|ásL (1800 Ft) és az egést.

i

ségbiztosrtasi jarulekot , l l.5 oo ' el enle
egy összegben nov' 30 áig is megfizet
hetik. A megállapodás alapjan nyrtgdíj

jaruIeLot filelóL k ötele Ze ttSétse a
minimálbér 30 7. a (a jelenlegi 35 7o
helyett). A lelek célszerűnek taltiák,
hogy mindazoknál az őstermelőknél,
akiknek családjábarr az egy főre jutó ha-

vi jövedelem nem óri el az általárros szabályok szerinti mértéket(mindenkoÍi
öregségi nyrrgdíj minimum 80 vo-a)' e
körijtmény lerrnállását igazoló nyilatko-

Zattal kérhessék mentcsítésüket a7
egészsógügyi

hozzájírllís ős

a:t'

egész-

ségbiztosítási járulék megfizetése alól .
kormány tárgyalílcsoportja vá1lalta,
ho8y febl. 27 éig mcgvizsgáija e javaslat
techrrikai megvalósíthatóságát és állam-

A

h^ZLartási kihatását, és erről a termelóket

inil,/tcÍ Irasb ajeko/talja'
E8y\'/erúslt(tl me8oldas kidoIgouasa
sziikséges a m8 i idénymrrnkások foglal_
koztatásí\v aI kapcsolatos társad ad pen/Üt)

m

lombiZtosítási

k ö teleZ etts é8 ek
teljesítésére(pl' bélyeges módszer).

AgrártámogatáSok

:

visszaállítását kérték. (I1 AK'/ha felső
hatart 19 AJíha mértékigkiterjeszteni
kczdeményezték.)

A

kormány tár8yalóosopoÍtja erle

költségvetési okokból nem lát lehetősé

8el

Egyéb kérdések:
A termelők kezdeményezték a kötele
{ lormarl\
táryyalócsoportja szerínt erre a mai ka
marai rendszerben nincs lehetőSég. AZ
őstermelői igazolványhoz kapcsolódó,
zcj kamarai tagsa8 ellörlcset.

termelőkapacitásra Yonatkozó adatszol
gáltaási kötelezettség megszÍinik' helyét
az őstermelés feltételeinek me8létóIe vo

natkozó nyilatkozat yes7i át. E8yet
értettek továbbá abban is, hogy az
őstermelésre jo8osutttal e8yütt élő hoz
őstermelői i8azolványt
válthatnak ki, árbevételiik és költsé8eik
záÍaÍÍo7.őkköZös

egyenlő arányú megoszlása mellett. A
kormiínydelegáció vállalta azt is, hogy
megvizsgálja az elemi kár biztosítási
rends/erének haÉkonyabbá tetelet.

Egyeztetések :
A felti, kompromisszumokon n1ugvó

Megállapodás szi.iletett arÍól is, hogy
a támogatási reudszer szektorsemleges
ségénekmegfclelően a nőivarú tenyész

javaslatot a kormány lapzártánk után,

állomlíny minimuma:

ruar 28 an, egy
Kiskőrösön me8lendeZett nagygyűlé_
sen (nekclteL. s ezen n-ll a többi agrar
eÍdekkepviselet is Lon/u]át a korman)
képviselőivel. AZ e8yeztetéseken további enyhítésíigények fogalmazódtak meg'

alatok beállítiaisanútámogatásánáJ

.
.

A

az

tehén esetóben 30 db-ról 5 db'ra'
az anyajuh esetében l00 ról 50
c1b

ra módosuljon.

termelők szerint a mezőgazdaságban felhJsznall üzemanyagok cs energi

februáLr

?'l én largyalta meg. A tárgyalá

sokon született megállapodásról szóló
kormtrnydöntést a termelők másnap, feb

ahordozók fogyasztási adójának 10 (A Gazdakörók országos Szovetsége
?a-a' í]t^Iap hozzájárr. ásírrak pedíg 70 szerint például vissza kell állítani adóZás
%-a a termclők részérevisszatérítésre és társadalombiztosíuísi járu.lékok 1996.
kerüljön'

A

kormány Lárgyaló csoportja

szcrint ez a javaslat az 1998. évi költ-

ségvetés előkészítése során mérlegelhe

tő. A termelők képviselői a földalapú
támogaásokrrál az 1996' évi szabályok

MEGHIVO

Az

FÓRUM
Dr. Géczi József

clecember 31-ig éwényes rendszelét.) A
tárgyalások konl<rét eredményeire kóvetkező lapszámbal visszatériink.

.

.'

Nagy Emő

EXPRBSS RT.

1998' évímagazinok megjelentek!!
ÉN"ÍEK: nyugdíjas. dizík, nászutas!
AKClÓs AJÁNLAToK!

KEDVEZV

orsággy'Lilési képviselővel

1998. április 214n 19 órakor
a művelődési házban.

:

B

ELFÓLD I UTAZÁSNÁL ÜoÜI-Bs I CSEKKET BEVÁLTI'INK!
Express Rt. Szeged, Kígyó u. 3. Tel: 621481-411' 311-310

HÚsvÉrna,
a FELTÁMADÁ'S ra készüliink, dc saját FELTÁMADÁs-unkra is? Mit csoclálLo'/unk? A FTl I{VADA5 l élet es halál (lo./lE mcg: a FFL IÁMADA5 a réginek
a megújulása. De hogy mindcn a rógi maradhasson, nem maradhat minden a rógiben- Ho8Y minden a ré8iben maladhasson, áIlarrdóal mes kell óvni az elévijléstől,
állurdriaur me8 kell íriítani- AZ egy helyben való topogás visszaesést .ielent. Ha nem
enrelkediink ki, elsüllyediink' Ha ncm crősödiink és ncrn fiatalor]unl'. belepuszh unk

a r'ógelgyengüésbe' A FELTAMADAS nekü < is szól' A FELTAMADAS örök
programunk, nem egy iinnep csupán. Föl kcll fedezniink magunkban a '' halált"
i\, a bűn nyomorúságát és ki kell döÍItentfuú síru < kőlapját. lsten u i sln e( c5 uj
ólctet adhat nckúnk ós a lólck erejét az újrakezdéshcz'Hirrni kell ós rcmónykcdli,
r ágr'ilrJrri utarra. Éhikell, újból ;lni! NóIn fogadhatjuk el az i'rÓk halált. Mert
ha a halál ÖnÖr, au<or n1ár ez Lz élet is HAIÁ'L, mcrt al örökbe a jelen is
l)olelrrl()-/ik

JEGYESEK:

Mulati zoltán Röszke
Mr'ati Jenő és

Bóka Piroska fia

Maksa Gabriella Röszke
Malsa Sárrdor és
Kalmár Mríria leánya

KERESZTELÉS:

Pé})ücs zsanett Zsuzsanna
Pójovics György és
Horváth Angóla kislrínya

EMBER, WGYÁZZ!
Ftllu Ttlmós:

1997. július 7'

PARCELLÁZÁS.

Deák olivér

ElroÍnlik a mező,
Beépítikhúzzal,

Deák Tibor ós

Király Katrlin kisfia

Nem is egy kettővel,
Hane m néh tiny sztizzal'
Nem eke s:zdntja mór
Gondos figyelemmel,
S nen rozs terem mojd
Hanem csuptín ember.

1997. marcius 20.

HALOTTAK:

Tóth .IÓzsefné 85 éves

it,

S htlgyha emberszívet

Visznek a malorttbu,
Nem liszt hullik akkor,
Hanem csupón korpa.

Hevesi Alna
+ l99E. február 26'

Katona AntalDé 89
Bá]int Veronika
+

é\' es

l998. március 6'

Kiss László 53 óvcs
Varga Erzsébet férje
+ l998- Márcilrs 7.

MÉGEGYSZER'48-RÓL
l84E l998. Petőfi egyik levelóben czt írta: "UdVöZlégy sziiletésed napján: magyar szabadság! Először is én üdvozöllck, al<i
intádkrlztam és küZdöttem érted' Ur]vözöllek oly ma8as örörrrmel, minl iunilyen mély vo|t fájda]mam, midőn nélkúlöztünk
tógcd!...Légy hosszú ólcíí c földön, élj addig, amíg csak él cgy magYar. Ha nemzetthk utolsó lia meghal, borulj rá szemÍ'edő
8\anáIt'.'. S ha előbb jiin úr1 a halál, ranlsd masaddal sírodba az e8ósz ncnzetet, mert tovább élnie nélküled gyaláZat lesz,
r clcrl halnia pe<lig dicsósóg... sZóp Vagy, szebb milden
testvéIednél,mcrt nem fürödtél vérben..'. Téged tis7ta örömkörrnyek
Sík Sándor:

rnos

Jtidás

Kesení, dermedt kijnnycl sír a nap.
(

silllgol

buL-rrak.

heglel

inganaL.

Megvonaglik a vón föld dübörögve'
Száz halrg üvöl| A&ozott, mindörijkrcl

t\

f()ldrE\ agta

Es üvöltött

lal<. "

Jókai Mór sorai: "Dicsőség e népnek, mely jogait egy csepp vér
clfblyása lélkiil ki l.udta vívni'...Kiket hon és emben'Zeretet 8)ullasz
tott lán8ra, s kik köZül egyetlen egynek tette Sem piszkolá be önérdekű
kihágással e nemzet e nagy iirnepét. Mit mas népek ka_rddal vittak ki
maguknak, azt e nép puszta kéZzel, osupán_szent lelkesülésónck tiize
ál tal, c8yetéINe, elleneit nem iegyőzve' dc megtéítve, tette magáévá."

\llol[\ d magat

egész éjen át.

A hatminc pénzt taposta kót saIokkal'
Bomlott haját szag8atta két maIokl<al'

Az éles kőhijz vcrtc vad fejét

Es köntijsél őrülten tépte szót.
Mellen J hust \(r(sre marcangolLa
F' luldokolr a ro5ladt lr a porl,'a.....
Ma j<t ftlnn,az ágon nagvon magosan
Csijngött. Es \'illám lobbant fagyosiur.
S eg1 hang menrryclörgött át a de[ned1 lé8en:
Nincsen bocsánat scm földön, sem égen!

Grárdonyi Géza:

Zsoltár

Boldog ember, ki aZ Isten útját ifuja.
Láthatatlan angyal az utazó Lársa.
Kő között se botJik, homályba se téved.
Az ilyen embenrek a haúríis élet'
BolLlogtalan cmbcr. li ncm ne,/ a/ egrc.
s,/cllöl lujl biülugo az clet lepe.
Virá8os mezón is al<adékot talál.
Az ilyen ernbemck az ólct is halál.

Április nevettető...
tís április Jijtt),()s Jiús '.."

"

A

lavaszoda) jclő |tozza ínagáVal ha
8}l'náÍlyait. A megújrúó természetet a
nicgírjított' fell'rissített kömyezet is kö-

\cti. Na8ytakaritást és na8ymosást is
rettclczürú. a tavaszi napsugar és lágy
szól számyaira bízzu]< a babaszoba ki
Ill()sható dolgail. Kiilönválogatjuk mo

sást' áZtatást igénylő vókonyabb'

vastirgabb, fchér, világos, mintás dtrra
bokfa. E8yik nap az egyik fajtár' rnásik
nap a másikat mossuk, öblii8etjijl, tere
8ctjiik aZ udvirr napos részébe, szíritó
kaiúlle. Mindenki mcgtalálja a sziímára
lrrcgl'elelő mrulkál Ki vizct hord, ki vák.rgat, ki rnos, ki lacsar, ki tereget. A
l'riss illatú tiszta ruhát együtt ijsszehajtogat.iú, VagY a rladuska nénivel kivasal-

juk, s elpakoljuk. Ha mé8 maladt

cddj8.e' a saját üepítésű krumpli kemérrritót is iclhasználjuk' a fiE8önyök' teritők, pítlyahuzatok' párnahuzatok még
szcbbek, ropogósabbak 1egyenek.

\

eti lue>olkodas' jalék sorál
clcr'eIrítjük fcl a régmúlthagyomanyát,
a locsrrlás népszokását.
' H l15\

E

A '' Százholdas pagony'' hírei
Sok sok könyvbelt' képen megnéz
,/iil. hots)atl /ailo(t rcB,(r e lavas/i :'/cp
sZokáS.

Előkószillürrl a locsolkodás megszclídítettváltozatához' Az üveggyűjtcmé
nyürk lcgs7ebb sza8os vizes üvegeivel
eliátsszul a mostirni locsolkodást. A kislánvok meg1epetésekct készítenek,to

.iást,.nyusZit, báránykát festenek,

gyurmáznak, hajtoBatnú. A fiÍrk illendően bekopognak, szépen köszönnck, a
tanult sok-sok versikéből egyet elmoDdanú, s megkérdezik' szabad e locsol
kodni? Segíségül leíÍuÍrl(kcttőt, ho8y ne
a bug)ruta. c5ün)a rigmusokl'd] mcnje
nek a kisfiírk locsolkodni.
Húsvétnupja csupa ölajm.
A sok kisldnyt megöntözö,rL
Hulljon kölni a hajukra,

Píros tojtis a

mar komba,

Kertkapuban rillok,
Piros tojtíst vúrok
Ha nem adidk pdrjóval,
Elszökök a lónyóval!

A kislányok meg hallg atják őket'
nregköszönik a locsolást, megkírráJják a
''legénykékc1"'
A

tavaszi gazdasági játék scrrán tere_

pasztdainkon elkezdjük a hajtatást, Ve

t'.tselcst. mcg Li:' [oliuhazut i.

babriká]unk, mint cgy i8aZi galdaságban
otlhon' Hagymat ,JuggatunI. zöld rs r i

Iágha8ymá1, babot, bolsót szeme lge
tünk, csirkét' kacsát, nyulat' báIányt
ag) dgo/unk. ts)'urma/unk.

A növónyeket öntözziik,

Sokat vagyunk a szabadban, egyrc

az

Szépséges festékeket }í mi
nőségű cenlz,áka' zsírkréüíkat vetttink minden csoportnak.

patyazatunk a Mo-

DELLINTEZMENYI CIM

el nyerese.

óvodát bonüísra eladjuk
1998. július l-jei hatlíridő-

'\z

vel. Bővebb felvilágosítiís
Magyari Líszló polgármestemél kérheúí.

]:]::]::]l:].:]:],:]':]'::'!:;:::::],::]i::i::+::'.:

4 FALUSI

az árpa füvct

több játókot szervezÍink kint és bent e8y
ségében.

óvoda.

Úpnl

i

Mé8 kotló1 is ültetiirü 2l tojásra, mclyeket kasírozya készítűnkei'

A SoRoS ALAI'}ÍTVÁNY-

-

ts\'u

IeJe vágjuk'

seménynaptár:
tól l50.0oo Ft-ot nyert

tullal

tiiDl. A kisháZ kémónyére mcgórkeztet
jiik a 8ólyákat, az eresz a|á a I'ecskéket'

Csarnangó Attila: "HúSvéti hímes tojás"
Napraforgó csoport 5,5 óves

KÚt órc. anrikrlr móg kicsik rlrltak Ús llat()dikos()k. i)tcn
r órgrlzi)s ktlrnrllrsálú. llllr
L(,l. a lllai Ir()ü)[ ós tlrlillcf l'iltrleket lncgha/ll(ltlrlill r ilaLallil
rrclcs/ll.edtck. hogr az cscrttLi crlll)c.i kal)csolalokrirl s''irl.ia
l ii1]irlkr-rztak al'.a. h{)g\ a biilladák

0ak.

A lla]]adák a/ jr()(lül(nll llarrlnr ala1lrrlril'ajirt si1r'itil:
. a s/inda.al)()L dránrai Irattgtllatár a1' pár'tlcszórleir cl'
arc . Lóz ós tcsllll()/(llllatai\ al,

.

.

a l ctsek 1ólekcrinLri ki],/\ etlcltscga

cl (lrraisagar al r.
cs a rcgónrck. ttrlrclláL.
r

e1x;szrrk
LirrtórrÚst nrcsóló elcjór cl.
.\Li lriü lad alrlr lnrliisra ad ja l l'c jct. antlak
:rlLrr'tii szittósszó Lel] r álriia. llis]/eIl csal a
trrirrrlcItLi álLit] islttct'l Kt'jrrrít cs KclcI]lcIll

l)cl(lakcIlt enllí1vc lálhatrr: Déra r'ara ópíióscL,'r ii IneslcfcL il
1c!s-u ctltcllilrc' az ctnlleúltlr lu llra is kószck, (anri lcliilcu i ijsi
llil\ i1ágllIlküt)' clleIllótl)cll a cíntszcl'c1llií l'elcsó8ó ck lii1\csi
iigr rlrLásil'r'al ós grcr'ntcke I'ájrlalmiLral.

t

A rrrí1l-aj tiinriilscgc llclll cll3c(li lllc8 a hl)sslas nla8\ .Í/
krlrllrst. sijt .jcllctrizii jc a7 li8\tlc\clctt "balladai hoInÍlr ".
itliic]\ IIck lllc8óÍtelúsÚbell az clóirt1ó lrang.ja, kil'c.jczilkószsógc
scgrl.

\rls, c.tett képessógiikcL lcltók prriilára azrlk a tt}rl1catliktls

lcárl-trlk' akik aZ ArallY JáI)()s ballaclarrttlndrj \/cIsc1I\ l}I1ilol]al
rll i kilzópdi_lntil.jón s/crcpcl tck:
.\ziizi ()i'si eg} n1c8ijlt ós Tislába \ etctt lcgóIl\' i!/ (i1 sirat()
ctlesaLtr'.ja ós llallá.|a 1ijrtóÍlelót rcgóltc c].

Frrllrrl Agi il g\elllickóó11 aggllllll .\ziIagr i Elzsóllct aIak ját
"leslesllc1t rtreg" At'iLttr .liitrrls: Va1rás arlr ja círttti kiilleIttcttrt'
lretr.

Grilrgr iczc Ei i a ltagr orr arrr ok1( )l cllclai, r is,'ritlrl s tti
kclctii szegctli lrallarlitt Falkas .lttlcsa. it c\epl(i!clrl)e c\oll
láttr su rlrrrrlrtl káll ariiijirt ar]ta e]rr' Az ij iill]üL() cfc.ill \/iL\ alülil
lrrlt lcg.jrlllll_ igr iL Ii1zÚ1lt1ilrltr'i clsrlrliiasiLlcrrL tlcjttlrlll a rli)Ir
liil)e. O1l l() iclserrzii. ki)./liik rirttg()s s,,cgcrli isLolal rliaLiai.
\ illanrinl .S.,eLcl\lilltlrril i:rlczctt lirrtalol
kiiziil iLz igau irrr s/iÍ)\ ()lliLlits 'Li]', rlr:lcIItllr:tl
'r /. .r. ., lj . r i' rl .z rrr'u lr r., \l . .rl ir
ilt llcl\e/ctt cL os/t()ll (lriiLl [Jii:u ker t|ollt
r

srlkal Ús a rJijakaL'

l('' ll{)!\ i]\cIl esól\cL IltelIcLt a rrri F'r iLjrrL
a rrrtltrj iltiirliL lrel\cn \ e!,/elt, cs r!r rrrirrrl
k'-.t..r ' lr,,'l ' lirk j,,, ,lr5ll.( r1 k /./ r'rl.r

Dicsa.clel ct'l]cttrc] ij is cs tlúsli is. akik lr tttrxlcrrl csillrlgr'
világlliLtt iL ltagrrlrltáttrrls L rl ttirÚr'tókckct trrr alrlrr iszil. (irlttt1r.l
lok itl a/okra u liitlalrLra, iLLil iL rrrrir cliirlcsi hazlrarl \4UKo
IJlr(L\, 1' tl, I lr'r'LL tr, tr''zcsr-r.
l)(
'
A szépségrehangr llticltltt, tcnni Vágy(j sert]|iltik
nlájus 3-án. vasíu'nal) délclőtt l0.3Gt(j1 egy gyaj
r

nyailű lllújs()l keretében szelotnék a r()szkei édesanyákat, kis- és nagyrrranrákal felktjszöIrteni
anyák napja alkalnriiból. rnelyfo eZ úton szereÍettel nleglrívom őket.
I

I()\

FOGASON A MUNDER
Mcgrcr'i Zllliin kii'leti lllc8bí7ott' hrlsszr'r irlcig te
akcll\kcdctt kilzségiirrk ós a kijmrók r'crrdjórrck. a kiiz
lliztrlIlságáltak védclrnc érdekóllcn.
A tis/tcssé8cs pc-rlgárok, r'alarnirrt kollégái ki_rróbcn
is nóprszelű, fárarlsiirgot nern ismeró' szrr1gálatlósz ós

\

irlkcdólríi Zo1i 1lácsi \'é81c8 l'()8asIa aka51t()tta rcl]da'Í
li]rls7ásl1í)Si nrundór'ját'
A-, el1llílLt napokllan, nvrrgdí.jazása alkal rnállil], ltlc
scge úr'saságábaIr szcróny' csalátlias légkörÍi iisszc.jövc
telcll l1ltta rcndógül azon kolló8áit és baláhi1' akikkc]
az utilllbi időben e8Yiit( dol8()Zott' Szíve szerinl min'
dcIlkit nleghí\'ott \'oltta azok köziil, akikkel a s7d8álal
t]an tij]tött évek során cgyütt dol8ozott'dc ol1' sokarr
i'oltak, hogv helvszíike nriatt e7t ncm tclrcllc meg'
Szallíl .Iózsel' t ász.Iós. az "lltíXl" adta át az iinncpelt
rlcL a krlllégák lratalrnas ajárrrlékkllsarát.
Csikós Gcl1órt suázados hárrlnr suí.rtlan f<lglalLa
ilssze ilrrrnáron n1trrdíjas rcrrdrirársa erénveit. Ezck pc
(]ig a tisltcssóg' mcgbízhatóság ós a bi7k)nsá8.
Zrtlí bácsi a közeljölilben rriindon idc.jót család.|ír al
s/e[ctnó tajltcti. A nlunlának sem l'ordít há1at. lriszc a
I]eIltI'ó8 \ alsáI.'1 háurrn ós

a

|líl kiiÍi]l lxj\'ell lkad

ntcg

tcDui\.lli).

A I)ccabotot is gl akrabban kóztle r'clrcti c''l]tán' ert
sztligálati óvck sllrán keilr'cnc hobbi.jár'a a hclrgászásra
el1dig rlem túl sok id(i juto1t.
a

Kedves Zoli bácsi! Napsugaras boldog
'
nyugdíjas éveket és jó egészséget.
Kóp ós szi)l cg: Tut'ttcz .|llzscl'
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F\lL\l \L llr.,(r i

Aki a Tisza vizét
\z

i'1".,-l

I R,i.zLL icL I'i,,,'r-\ar

||rLE

rll trrtll:lczltck az i)rcg sánta halás', dód

rralr lriitrrinrru. Kr4rasz Pisui hiicsira. ltl
'_'ll Picil1()ll. Rijs./kc illatl. ]()3 ó\ct'
E./ uLáI) a lcgszcgenrcbll
riag cs tckintólrcs Krrpas,,tlk

lrllt

a girz

ki;lijtl' kik
rIL lil allctcil)ril igcn sokat cl

()l\

ilsl)dttuI]k Szcgci1 r'arlrs tij.tónetÓrijl
ll. kijlet), tiógis tlckettt a lcgkcci

,,r, I't'.rrl!l(inr lr"zza lrtz'r'lr,L l rrr'r
rrra is. 5zelótlr \ ()l1. II)iIlt lcnll)l()lll
exefe. ll]efl csak a lrázsírtrls Ús litLiu
ittn keg'r'clcrrlkcnr crón óldególt,
..k. ,(> J/ ,r 'ka L.rl'a,l"hlrrril i'.ul
rrá]ta tijlc.
rriigr uttr

csLl1ak()1 5/í\'ta

cgilsz hÚtcrr át uiagÍlla rór crlr'e a kuckí.l
l)iul, \as\ it lis sánllirl a krrrrrlrója elii11,
rrliLkr ur kcrcsztijl rnozrlulallartul. Hogy
siirral i oll az iircg. all csak a hanttatlik
Ircg-rcriik .ja1lár illr]i. szillóriaj. ós kan

ltllrll

lillr

ittrtátt 1utJtarrt n'icg,

ii s;iltiútrlk lriiri)s rila3a

ragatlott

nta!ar al.

lrlijkiizbcrr l2 kiin\ \ enr .icle t r!cg
l 'scIIl Kelel. seill N_!U8iIt Iár'll1ke1et"
r',(.r rrirr J \ I. /Jt L irrrL is I'iz,'ur itjL.
lrlrqr cgrik s,zólsósÚget

scnt kí'áIllrln

,\ lIti cq_\ctlcn 1;áltltllk MagrarrlrszáL").
]\'' ki]tc1cln' dIncl\'ct a .japánrlk is kiird

tal. s lIlcl\cki)cí] igctl s()kal jltdlrl i!/
iireg s&nártrl'rl. ilki1ijl lcn8ctcgct ta ll1
ta I' l'(iIeg a Picíktili, Riiszkci ós Sziigclli
IlirIilsl()k t( )fla llc 1ótlijl. Tiilc tirnttltarri
tttcg. hllgr att kcl1 a 2 3 rnctcr lrlólr Tisza
I'cnekélt r r er'tltÚsekbetl szallatl kÚzzcl
tncglilgni a hárrrrlr i]Lkilirs lX)Ilt)ot, csl]
kát. siill('i1. lrar'csá1 ós s;/ámtillar] nLils

BizoIrr lcle roll a nri Hol1 Tis/álrk
tnég az én grct'ckkrlrtxlllaIl is lriIIrlerr

jta Iraldkkal. Es r 'l Allii i11 \ cgl)e
lllcg-\ ' Ll/ l]cI]l ll]1ts. Í!iilll ir
le!r.rcslnártrallll l'alllrlgaztlálLrx1Ís. Á't
ún. "Halász s/ij\ clkc/cl" altrclr ct rnóg
Ia

Ríkrtsi i1lajkl)el] 1alcsllettek a lc!
szóg vcnlcIcttc tllr Iltrltlrltr csak llirszke
Ós a ti]bbi ki')l'll\ck llapcl r'abrtlják ki ar

,

cátl.lnll].

Sajít szctltcttltllcl lá1tiin] ós Il1i (lcl]ki
látha|la, hrrlr e]ektlrrtltos árantnal ntóg
a maghalakill is kiIlalilLsszák ós 1(X) 2()()
rrrótcnrrázsa halüt a(lnak el potoI]i 2()
I;L/kg Ór't a Iliilfcldrllgrlzó iparrlak' Irogr
azok cgr kis 101) 200 giarnoios kcszc
g,.r't ,ru" {"" L trrJ z.;rr.,l jrk .r r,r1',
Kijzllclr órtizcrlckcn Lclcs/tij] seÍ}llllil
sc l-clcl)ilcttck bclc- csak a liirl.rcLar
! ,lL r', I'rr rl t'. rr.'. .u lt'ltrr ttt k :r Itri
gviiIlr iirii. al(1()It H()ll Tiszánkllarr'
Pcr1i3 cz lrriiskóp1lcn is IchculcI

Cst4liin Ri'lszkc llól)allcl \ úgIc irl ils/
talra kcll csir1lttia ós i'lsszclilgrti' Ha csrk
I 2(]() Ft ()t is kórIriIrk 5()() l()()() Ft rls
halás'titti cIlgcrló1l'ór't' allllrll attrlri Italut

Rcndkíl ül i móltókllen g()lld(),/otl' tis./L:irr Larto1t l'ijtcfünk,
il s/enl AIltal 1ér Ókcsségc a ní\,cs InilIIká\al clkós,,ítctl,
l'i]1ij1úbb igón\cs ki\'ilclii ltiÍdctaj ' \'a8\ inkább tii.jók()/tati)
tzihla' Ttlla.i(ll)llkóppcll cl ir nli inl'orrnáciils kiizpolrlurrk' Ila

a l'ii]uban ta]á]hat(-) pictYkal'a5/kckct lcszánít jttk'
Nern niindegr atorrban. hoiav mirlil, milyen szinionalorr
lilrnrái. ragl' irllilrtrtál betttliittkct itt l4Lóka1 ós a Í'alttsi ltl
ritttttts kctctóllcn idclátrrgató idcgcnckct kiizsúgiink cnle
s1iIlli)lt ja. Elsij ráncuÚsrc is kijllltrÍiszcrl'el nlc-qállapíthiltiuk'
ltllg) ttcrn túlságrlsan .jítI lrÚz li' Már anli a bc]s(j tilllalnlát
ilIcti. Ha pcdig kicsit l()\ át)i) is clidrlzi]nk el(ittc ós aI lÍ)sabllatt szctttii{rrc rcssziik' kilnnr'ett rll1arr órzósiink tánrail.
lrrlgr a'litkrlk Kalnjia clii11 t(4X )r"/ékoltlÍ]l(' Mcrt alrh()l' h()8\'
raliiki rucgl'ejthcsst a lulaha ilcnne tá.jókoztat<i.jelleggcl clllel_\c/c||' IlláIa llliil' cltitk()sll]t hiI(lctósek slijvc!Út, allli()Z
alaprls jÁr'Lisságrlt kcll szcl'czttic az lrkktllt tt(l()Ínáll'\1)k lcg
ti)tltlieilill' rllind clttclló tlcIii Íll cgv rc.jt\,él)\'l'ejt(j (n'slá{()s
lrairrrlki ciIrr ttlc11szcrzóse scttt.
Ll.j. l'r'iss. iide sztltíi llirtletósckl'c van tchiil sziiksóg Irlilta
tlr;lt'itllll. Mit ntihiltttatalllr''' Iiis1órrtl \ Iritde1ósrc liiIlitlkrrzil
l alla]kllzr-lnaL Ilclll Lcll a1t()l tiLÍli'L1lia. Il()!\ új kirzli'rlrcrrrc

lrAl.tisl

S[;TT(X;O

tclel)íthctllóIlk a Tiszába' hrlqr Irrirlilcrl
riiszkci csalárl asztalála jullir biiségcscrr
ingr en hal.

\ .ziil"l r

S\(rL LrLk, I

.r lV c'

k()csnla hel\c11 (akinck ncrn ilige, rre r c
grc rrragára|) pccáztti ntennóttek a szl

'

l)a(l tis/ta lcr egijr'e ós tijlltl illr'it
'z, r, r'ltrr'lrrr'rrL k r !r L IcLl.r r Ulc.rr i..

A kilogott halal Rijsrkc btis,/Lr
rIirll''
I'ilr(r)' .ljrr\,7 'l(l(I|!lLlr',/I
1"
l, rrL L, J \,,1, \,'L ./' ltJlllrr. I'Jru1. l.\
F-.sl

r,,

tttelijs lrlkrlrr ttriIrÚ] ijsszcllb li)llriak cs a
l)aIásig()L ós a sok srlk tirpirs./lirl t cse
r'ójcl cl cz a grrlnriirri .játszótéf js clIl\cl'
rró

az iqitzi l'c1ldeltelésal'

Ajárrlrlrn, ilrlgr Ra]s7kc ki\ áIó pd!iJ'
Ilicstcró\ el ós a Miir'clijtlósi Kijlpollt \ c

zctijircl ntiIról eli'ibb lenrlcuuenck cgr
nagv t)sszcjiir etelt, ahol eg) kcrckasztul

\

ililestell a

TV ós a rádió jclcnlélólcl

nrinrlcnt lnicliíbb Ine8tars} al jÁk jav 5lit
lninr;r

t

INFO

()

l1ülirt.

a siitót

Et]csitllánt is na8\ ()lr s,/cl'cttc ós s./aÍr'
talarI rlsi rttagrar' rrrrlrrrlá ját' r]a]1it ós cl
llcszelÚsót jegr cztc l'i)l. ós rclcIn külilijtt
tteLi itliIrrlig pilu'palli szí1,, rlrrIrliIl-\ t' IIlcrt

C\iLtkiLi ll|il./ás(trIi

vágyik annak szíve vissza!

1riiIlr'iirÍi ús i-llclcs

,1iis(j

LiilillrllcIr csitk a./ iifcs

SSZa'

I

Dr. Dr. Kulin

B

('lílska tlácsi)

i

U.l.: Ezcll az iisszejiive tcle u rncg lc
\/LrlL/ri. hr,f r l 'zorr'alrna. r,1'z

'r(lrrL

kcick Í'óliírs házainak a tcÍlliókcit
I)cllics.lk Budapeslfe, harlcnl dirckt Nó

IlletoIs./ar8l)a sZállítanánk srlkkal .jrlllir
l-i;lútc]ck ncllctt ós .jr_rbb árr.rrr értékesit

szintérl kil'akul' inajd nrcg3vÍir(iilik, ese1leg lcpotl-v_an nÓg a
bér'lcti idó lejárta clótt' olclt lchct' hogy nern lesz cső, ígr'
ncrn ázik l'iil a hir'delő I'olia alatt a ra8asztó. Az is lehet' hogv
a kiizcl.ji'r'11llolr neIn süt rtra.jd a nap ós kálos ultraviola su
gar'ai ncnt kényszcritik ara a ]cstók színót amil'cl a hirdetést
n\('nlat.ják, hrlgr kil-irkul.jrrrr' ElkópzclhcLi-i nróg cgY trl1 alr
iállozat atttcI'! szcrint a }iirdctéscket clkészító cóg istnel
l'ónYslabil ' zsu!trrtxlás lncnlcs llyomLaLisr'a nag} játlói al
kalmas li')Iiát' anlelY ilkall két é\,et is kibír a:/ ii\ c8 Ilrógijtt.
Ha 1lcr1ig cz a rltllllg scrlt iiirurc i)sszc. ak]<()r e8\s/cr[icí] nlcg
lcsz lilldi1r'a az itllirtInácií])s tÁbla báttal kil'eló' ígr neln ór_i
tlapl'ótlr ós akár til ó\'ig is ol\'asható lesz ra.ita it sziir'cg'

Csak ijrrijkllerl llizLtnk kcdrcs l'állalkttzilk' RemÚljiik nreg
crtik, hor:r c/ a \ adkal)i1ali/lnust,

tla kell akár iüa slakadtiiig is ópító, nlugat lclÓ r ágtató
kicsitll. e!-r lc li rgr atklrzt-t nÓ1lsóg úgr ]c \al] gat\'ás()d\a'
llllgr rrtál'csak a r'állalkrlzók l)ólllc firelIthcti mcg a l'óg1lusz
l l1l /Ls

1í)l '

Kcr]rcs rállrlkllzilk' lcllát lrjrrjctósrc l'cl! Móg llízrlnk. tli

./ak()(lllrk. ()nilllrcrr is.

Trrnrcz.lirzsel
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CSINJAN A
SZAVAKKAL
olykor csak beszólünk, beszélünk , mit
sem tőrődve azzal hogY

kónnyelmű, megalapo-

zaüan kijelcntósiiúkel
esetlcg megbánthaturrl
valakit.

A szavakkal

nem

csak kcdveskedni, híze
1egni, simogatni, ölelni'

de ölní iS lehet.

A

ki

mondott sZó na8yon vc

szélyes fcgyver'

Me8móI8cZlret szelei
met, szétszakíthatcsa'

ládot,

eltéphet

baÍáBá8ol. kesenísé8ct'

csalódást okozhat és
akár életet is kiolthat.

Bánjunk czéIt csín

ján a szavakkal' C. Hou8h1on, rejtv

ónyiinl

l'ó

soraiban olvasható gorr

dolata is erre figyel
Íne7ÍeÍ.

Előző rejtvényünk

helyes megfe.itése:
Mdsok hibdit azért

lótjuk oly

vi

lógosan,

merÍ bennünk

is

meg-

vannak. CSdk azt yetjük
neg igazdn, amít titok'
ban Szeretünk.

Nyerteseink sebők
Szilveszterné (József
A. u. 3.), aki a napkG
zis kon1,ha felaján]asá
ban e8y tolút nyeft, és
Bárkai Klisztián (Tán
csics u. 20.) osznoücs

Valentin vállalkozó

ajárrdékát kapja'

A rejtvény me8fcjtó-

sét május lig kérjiik a
műv. házbtur leadli.

5.t:1r)

Bemutatkozunk...

LACZL zoL"rÁN
A"f Ó
TELEPÜLÉSSZDLG
EGYÉNI cÉG
^LT

A

FELHryAS

A Klt tulajdonosa Varga

Bizonyi4ra ismeÍetes RöSzke község lakossága szímára, hogy Cégünl nyerte me8
l998. május o1'től kezdődően a köZség terliletén törtónő települési folyékony hulladék ("szerur1.víz szippantás") valamint a tclepiilési szilard hulladék rcndszeres
összegyiijtése, elszállítása és megfelelő elhelyezése ("szernét szállítás") szolgáJtatási
jcrgát'

szcmét elszállítása két hctente töIténik a Fo8yasztó által beszerzett és köZtc'
utcán]<énti bontásbur
a kósóbtiekben tájékoztatjuk Fogyasztóinkat'
Az Önkormárryzat 19/1996. (xII.l8') KT számú rendeletébcn toglaltat órtelmé
llen czen szolgáltalások kötcleZő i8énybevétele soún a valós szolgáltatások aüapján
tijrtónik a díj meghat'írozasa'
EZóí kérjük a ]eendő Fogyasztóin}at, hogy Cégúnkirodáiában, Röszke Józscf
A' u. 60 sz. alatt személyesen vagy telefonon a 212:760 as számon szíveskcdjenek
bejelentcni, hogy hány szemóly részéIetörtónik aZ ingatlarrról a szemét clszíllítása,
illcrrc rögzrtcni s,/ük5cgcs a ponlos clmet es Rrlajdono\ nc\(l is.
Az ÖnL.,tman1zal lakossagi nyilvárrtartása alapjárr jó mcgközelítésscl meghatá
lolhatók ezek aZ ada1ok' azonban megítélósünk szerint aZ aktuális áliapot slerint,
a Valós helyzctnek megfclelően célszeni ezt rögzíteni'
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íülel.e kihclyezett ftlliazsákokban. A szemétszállíLá5 lendjéről
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Tisztelt lrendő Pénztártagunk!

,t nungá.ia Biztosító Rt' Ezúton vállalkozik arra, hogy "Qyéni N1rrg<líjszá
1 tnttasi Progrirrn'-ja\ at sctsltse Ónt. Merrrryi lesz a várható n)'ugdíja abban aZ
l c'ctb.rt. t]a nem \ itl szt maganpénztárat, és abban az esetbcn' ha a Hungária
I Bi,i ll'5llo Rt. Vagiurnyrgdrj-p(n/t_dri s/ol8álLrtdsail r'eszi igcn1l-'r.
| :ztvcslerljrtr a kÁrcüezrj kcrdesekrc r a]aszr.-'lnj:
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László

élelmiszeripari iizemmémök 5 éve alapi
totl,a mc8 a Bajor Pékséget'amely azóta
is meghatározza a cé8 fő profilját, eZ a
ma8a5 lost ós rozs tartirÍmúsütőipari ter
mékek előíllítása és forgalnazása. Az
clmu]t evckben kibö\ itetlt terckenysegi
köIót' béIlő-hr]ajdonosa let1 a szegedi

Kereskedelmi Raktár üzemi konyhájá

nak ós több iskolai, munkahelyi biifének'

ez óvtij\ a röszkei konyhántú is.
AZ iiz]eti megfontolásoko[ tű fontos
cclkilü./r5c a/ e8e\/5c8es laplalko/a\. u
zsír ós kolesztcrinszegóny élelnriszerck
népszerűsítósc. Konyhánkon czórt fó
7ijJ)t< élolaj.ial, ételcinket isyeks7iink al
egészsóges táplálkozás sZabáIyainak
megfclelően elkósziteni' írgy hogy házi
as jellegük mcgmarad ion'
A rrirplözis Lotr1ha elsosorLarr az i:

kolás és óvodás gyermekek élelmczósére
hivatot1' a heti étlapot erLnek megfelelő
cn állítjuk össze'
Jarrttartol a Lurrl ha garrJuragicgrst5.
ii'/lel. (/erl a jelenlegiclofi/EtoLön kl\ Ül
korlátozott adagszámbarr vrállal juk kihor
clásos ebéd főzését.
Az előfizetéses ebéd ára jelerÍeg 2()0
Ft, mely kb 0,5 liter leves, 8-l0 dk8 húsótel, 20 30 dkg köret, heti 1 2 .ükalonmal 8 l0 dkg savauryrság' v ag'v l db sütemény, esetle8 gyümiilcs r ag1
gyümölcslc ara. Altalal,atr hcllon hus,''
levcst. lött tésztát főZijlrl<. Hcti két alka
lommtü lőzcléket készítiink pörkóIttcl
vagy szclct hússal. Egy alkaúomnal bur
8onya, rizs, esetleg téSZtá a kőret mely
hez húsételjáI.
Részletes felYilágosÍtást a 21! 59o

telefonszámon adunk.

Végül' de nem uk'só sorban akik

tnindeZt elkésZítik:

Tanács Szilveszterné Marika, Ta-

nács lmréné- Gizike. Ács Sánta Vincóné
Kati, Volford Arrtalné - Jucika, Vráracli

Istvámó - Marika. Valamennyien Röszkén laknak, mlndenli ismeri őket. Vár-

juk órdéklődésiiket' V él eményiiket,
javaslataikat.

Gera Ferenc
konyha vezető

L:............

Ha kö/e]i

röszkei Átata.'os Iskola Napkózi

otthonos konyhájának béÍletiüZemelte
tésétpályázat alapján a sze8edi NoVoBACK Kft nyerte el 1998. janu.{Í 5 tól.

730

lo00 óráig a rnűvelődési házbal.

Tisztelettel: Pasek Attila
u Hungária BiztosÍó Rt. röszkei megbíZottja

Labdarúgás

ORVOSI UGYELBT

l998. március 7.én megkezdődött
az I99'/ 98 tu bajnoki éy t^y as7'j sze-

zonja. Megye I-€s csapafunk a hatodik
helyel várta a folytatást.
A téli felkészülésa sok-sok teremtorná'k után, január 23. án kezdődött' mely

be nagyon jól beillet egy ed'zőtábor
Mátra}Lázín, februáÍ 9-től 14-ig. Mind_
össze három.iátékos hiányzott a keretból, így igen eredményes munkát fudott
vógczni a csapat.
Hazatérvén kissé szétszóIódott a társaság' mi végett az edzőmérkőzések is
döcögősre Sikeredtek, az edzések meg
igcncsak létsziátr}hianyosak voltal. Ifjú
'aB'i t sapahrn]<}toz

HonaÚ Bé(a szcme-

lyében új edző keÍíilt, s talán a fiatalok
rendszeres edzésmuakája volt

Ezek utárr marc. 8-án kezdte csapa-

turú szereplését,szentesen az

Fc

e1len.

Fiauújainkkaúszemben a tisztes helyt
állás volt az elvárás, amit teljesílettek is,
bár nagyobb odafigyeléssel még megle
petést is okozhattak Volna. l:0-ás félidő
utlll 3:o-ra kaptak ki.

Felnőtt csapatulktól mindenki győ
zelmct r árt, s enoel szellemeben is in

du]t a játék a Röszke igen tetszetősen, s
jól játsZott' öt hat 8ólhelyzetet is terem-

tettek a fiúk aZ ellenfél kapuja előtt,
azonban az utolsó pillanatban Vagy aZ
ellenfél kapusa, vagy a szerencse óvta
me8 a szentesí kaput a góltól.
A masodik félidő rögtön gólhelyzettel
indult a résziinkől. azonbarr az elleúá'
madásból a hazaiak Szereztek gólt. Most

i5 megbosszt ta magát a sok kiha8yott
helyzet, a hazaiak nagy szerencsével ott
hon laíotúla három pontot.
Második csapatunk márc. l4én kezd_
te me8 a tavaszi szereplését'huzai pá-

lyán aZ Asotthalom ellen. A mieink
nagabiztos győZelmet arattal, gólszerzőinl Kiss Zolt és Kovács Ferenc vol

még ugyan kiegyenlítették, ezuíán ráadá

sul kettős emberelőnybe is kerütek. EZt
azonban nem fudták a fiút kamatoztatni'
sőt a nagyon rossz felfo8asú játék követ
keztében a hazaiarl egy kontraü4Ínadásból még a győztes 8ó1t is megszerezték.
Reméljiik emél már rosszabb nem lesz.

Márc' 22-ón a Csalytelek volt a solos
ellenfél a megye l-ben. Ifisáinl remekül

kezdtek' két8ólos előnnyel fordultak
Papdi l-aci és Jalsa Pista góliaival. A
második félidőre feliilkerekedtek a vendégek, s a mérkőzés vége felé ki is
egyenlítettek.

A

legvégére a :áÍékye7'eÍő
is Szelepet kért, megítélte8y teljesen
jo8talan büntetőt ellenünl. Ezt Kátai At
tila kétszer is harította, a bíró azonban
addig rugatta a 1 1 €st, mí8 nem harmadimába lbglal\ a Cscnde jatókvezetö neve
sem, ki1 máI a megye ll-ben is többször
a pokolba kívánt sok mindenki.
Felnőtt csapafunktól csak a győzelem
volt aZ elviírt eredmény. EZt hoz1ák is a
fiítk, igaz nem játszottak igaziín jól, csak
a mérkőzésegyes szataszaibaur' s a jáÍékvezelDse engedte kibontalozni őket'

hiszen egy teljes jogos 11+ő1' és cgy
8oltóI fos7totla me8 csapalunLal. lgy
csak 4:3 a végeredmény' gólszerzőink
Fődi Zsolt kettő, Balo8h Attila és Markó

Helyi önténtes ííZoltók hívhatók:
Papdi László pl<.:
2'.t3 487,

n3 zs)

Lenkó Antal ehök: 273476

Yarga László:. 213-353

Borbás Arpád: 273_349
Acs S. ottó: 273-465
T'ak6as ! őisef : 27 3 -3 6 I
l]r{.áÍkí Ís:lvátrjL: 2'73-475

Fodor IÁszlő: 273454
III. Rendórség: l07

Körzeí megbizotti 272 796
Polgárőrség elntike:

Turó Istvál: 273 389

lV' Csongrád Megyei Polgárőr

szövetség diszpécser szolgálatínak
díjmentes telefonszáma: 187

V. Kábeltévéhibabejelentés:
Márki lelő: 272 884
VI. Tanácsadó'
Röszke tel.: 272- 609

II vendégei voltak, s az i8en aktív haza_
iú 6:0 arányba verték a mieinkel

Kézi|abda

Papdi László

8yenge plodukciót mutattak be, két 8ó

l. Mentők l04.
Il' Títzoltóság: l05.

A megye Il felé kacsingató Dorozsma

los előnyt adtunk az ellenfélnek. Ezt

kaplak. meg itt sem sikeri.ilt megszere/ni

a hvaszi elsó pontot. A felncittek

Közérdekű telefonszám ok

Tibor voltak.

igen

Masnap, vasámap első csapanrnk Z4kányszékre utazott. Ifisüáink 1:0'ra ki

213418,2Gn2-686
l0' Dr.Vereczkey Gy'

máj'4-

jáÍa 8ól letL Igy óriási igazságLalarrság
miatt kapott ki csapatunk, s nem lett

Kéziseink is me8kezdlek a tavaszi
szezont' máIcius 12'-én a SZoTE gárdá'
ját verték ?9:24 aúnybal Szegeden. Tovább folyÍatt4k remek szeleplési.iket, 13
meccsből 13 győZelem, immiír két pont
előnnyel vezetik a megyei bajnoksá8ot.

tak.

ápr.13-19. Dr.Vereczkey Gyula
273-323, 3U63s-2U
ápt'2G26' Dr'Tari Zoltiín
273-510, 30,63+261
ápr.27 _má}3.Dr. Sövényházi I.
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Puszi és ajándék a rös2kei nyuszitól
A "Röszkei Közkormáayzóság"

nyuszija puszival és ajan_

rlókkal kedveskedett azoknak a szegedi g)erkőcöknek, akik
április 1o-én, nagypénteken, a Centrum Aruház Tisza l-ajos
körút felóli oldalán odaléptek hozzá.
Almási Istvrín kis csapata nem 8yőzte szétosztaní a íépes
8yereksere8nek a borítékbarejtett ajándékokat: egy é8etetl
cserépből készített med.ált, cgy Ve$ikét és e8y szem cukol
kát'

A sorszámmal ellátott borítékokköziil a Blue Sky Pizzériában (a régi Anna presszó) április 18 án húsz borítéktu

lajdonosa újabb ajandékot kap majd,többek köZött édessé8
bö8Iét, bőrdíszműves és öwös t.árgya}at,
húsvéti verses, Zenés kazettát'mesekön}.vet, karórát és sok
féle n}'usZit csokiból, cserépből, de volt közöttiik kis medílra
Yésett arany n),rrszika íS.

gel szinííti8töltött

A jószívű röszkei n)'rrszi tevékenységérőlaz RTL Klub is
beszámolt FoKUsZ címu TY - programjában.
TUJA

FOTO

Szolgáltatás!
Viá]la]ok szobafestést,
máznlást, tapétáz4st és
egyéb festési
munkálatokat
magánszemélyeknek
és kcjziileteknek.

Pintér Csaba
Szeged' Thököly u.77.
Tel.: 05-30/630-988

PREMIER ELELMISZER

Fényképelőhívástovábbra is
a művelődési hízbarr! Színes
és fekete'fehér képek előhívá'
sa több mérethen, urárLrendelések telisítése!
9*13-as kép 27 Ft/db
13xl8-as kép 47 FÍ/db
Filmhívrís 230 Ft/db
Több fajta
(Kodak, Agfa, Fuji) filmeket
is vászírolhatnak! Rövid hatá
ridők, nem kell Szegedre

rX)stabélyeg, parkolójegyl
Dohányiírúsodró<ingyújtók!
Jö jjcin el! Viírjuk!

ÉlprvtszRR

Telefbn:

Víz- és központi fűtés szere-

Üzenet 8- 1 6-ig 621427 -1 68
Egésmap 06-30-43G067

Szikula Szilárd
Röszke IV. ker. 3'7'7 sz.

lést vállalok.
Huttora Lí.szló
Roszke. Rákóczi u. 6.
Tel.'.272-114

MEZŐPATIKA HÍREK

Telis körű

tet váltó egy adag
szolárium krémet kap
ajándékba!
Homyiálné orlik Ilona
273-366

sZoLÁRIIJM

Nagybani piacra
fuvart és disznó
sállítást vállalok!
Kovács és tiírsa
oG3A454-263

Vasárnap is!
zt3-466
Felszabadulás ú. l86

GázkeszÍilék javítás, tisztítás

Májusban minden bérle-

utaaial

Viírjuk kedves vásárlóinkat
Képeslapok, hetilapok'

PREMIER

sZoLÁRIUM

ingyenes gyomiruísi szaktanácsadás lei]kedvezőbb
költseg:el.
pl. 1 ha kukorica gyomirtása erunttal _ 8.l7o Ft
vagy primextrával - 8.635 Ft

'"

Az összes magról kelő egyszikű és kétszikű gyomok
elléir pl:

muharfélék'dismóparéj
libatop, stb.
Vcgkezdrük a talajmintík beviz>gáását, melyet ing1enes táp
anyagulanpo( lzlsr tecnnologaval latunk el.
Kertészeti műtrágyiík széles választékával
viírjuk kedves vásárlóinkat
AZ összes ho]]and és hazai vetőmagválaszték megvásárolható
MEZÓPATIKA KER BT. Röszke T&T anhazzal szemben
Nyitva: 9-17-ig, szrmbaton 9-14-ig. tel: 273-534
Kónya Imre ndvényvéclő mérnök

Ruhatisztítás, festés olcsón
gyorsan!

es

Megrendelhető farmer festése,
öltciny tisaítása, stb.
TeI.: 272-140, 273250

7.hónapos vemhes üsző eladó.
Erd: ordögh István Röszke,
Rákóczi u. í). Tel': 272-921

FALUSI sUTToGÓ

Rószke Kö75ég
KéPviseló_Íestiilelének lapj a
Eng.szán):
'

B,?ljl7888/cs'

Megjelehik: I200 péld.í)ybfu l

- s'eÍk': ó758

Röszke
U- 84
Tel.: 62273244. F^x, 62273 59'7
Irelelós kiadó: Ma8ya.i Líszló
sZerkesaó| Homyákllé orlik Ilol)a
l'ördeló szeÍk.: Ricllter t-ászla)
MuDkaláIsak| Borbásllé Márki Milía
Tunlc7 József

Felsaba(hllás

GOL,D PRI']SS NYOMT)A
Szege(1. Boldogasszony s8r. 53-55.

'Iel.:bz3lIlll

t]eIeIős vezelő:

Kö/cn(lő

jllés ]VíihiiIy

atryagokat lehclőleg lllágncses
a(lalhordo7ól kórjijkI

