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Röszke Község Képviselő-testületének l,apja

[Jnnepeljük meg méltÓképpen
1848. március 15.

l50. évfordulóját

1998. március 15-én' vasárnap

délelőtt 8 irakor
a művelődési házbLn Lz általános
iskola megem |ékező műsorával.
Röszke Község onkormányzata

SZoMSzÉ'DoLÓ
Eg'r rctttJeur,én'v sikerét a rószvétel és az érdeklődós dönti

el' E3r'ikbcrl senr r'ltlt hiánl a Röszke Mórahalom

oda_

issra sl r rr tszédolón' iúrol ntirrrlkét telepiilés megmutathatta
uzrllitt a lttllttrális órtékeit. anrj éppcn rá jellemző.
Tlelasal} icg}elte meg polgárnesterürú l'ebruár 28-án:"
ki lehel teluri a tiiblát Mórahalmorr: Röszkén vagyunl. Hi
szell a közcl 20() f(is fellépii csoportok me]lctt nyu8díjasok'
az órtlcklódő szül1lk rrópcs csapaLa is elkisérL benniinlet
Ri]szkÓre, ahol a vcndég Gál ZitíLlt a Parlament elnökc is
leikescn lapsolt ós gratulált a mólahalmiaknak'
Nagy siker volt:
Vissza-r'issza tér(i üaemű Lirpssal' 1Iagy()n lelkes néZőkkcl
és at t'al tt büszkén.jólesó érzésscl, hclgy mi]yeü
időnként
'ió
rnegélni a nrórtúal m iság ot.
A rijszkeiek vendégláLísa a suomszód iránti figvelmességc határlalan Volt' ElőZőle8 l'ebr'uár 21_ón csodálatos l''()
rLrlkciókkal leptek Inc8 Inin]<eL' lrislcll eliiadták a csuril a
r'tLlarnikori tanyavilágban itt ()t1 össle.jövő íáncrls zenés
r

r

c8Vüttló1lrt rontel kctr'eclgrál'iával'

(löl)"taÍ(is a ktjyetkezó oldalon )

ivlugyari Uszló polgánlcster' Gól Zokdn az onzággyrílésc|-

ttőkc ós Géczi JózseJ'parliunenti kópviselőnl
rarnján. (l'otók: TuÍucz JóZsef)

a

Szomszédoló prog

ijtletet! Mánnill1, IrogY az árakat lclele

Szomszédoló

szclrítirtti. s

(bly1atds uz eLstí oltlulról)

Szomszédoltunk, s vigadtunk...

(Valantikcrr a llti Paraszüórustrnknak
is a nríjsorátt Volt' bizony látl'a a ttagy
5ikcrt. ér(lelrres lenlle li.|ra l-elelevcrríte

rriÍrk.) Dc u8vtrrrilvett fantasltikus \ olt a
li'lszkci gvcrekek lakodalma' a nagvlá
tlrrlk kátr kánja, Vastagh Judit 8il;l.()Íl

Ilr(B,/(u(\llctt

\rnJ(i (\illag

malna (\

H',rr,rlLrrr ()rliL ll'lnl \(l'\lnonJá5J. a
ll.',g'I'i"r klrlh konl\a cs si,r('lhuLrrarn
Mi pedig Í\indent ! ittünl arrrirrk csak
trr- llrcnl'-'r luh<t L''ú ]aUli: lanl. nli

'

lruo gazrlagok lagt'trnk: néptánc' kílrus'

tl lJ/:('I'( t LrL' lu\ ()5./(neLaJ. laÍ\asúll(.
szólóénekcsek (Jagoclics Ibol1a' Engi Il
rlikó) RoBlNSoN' rcmek v e rs mo n clí'r irrk
j trcrli a
' i'rrJÜg Nor'l. Ördöglrnc f rz'
rrvugdíjasklubból)' iazl balett. a fufulya
ós az oriT egyiittcs' ugrókijteles gycre

A röszkeiekrlck óIiási dolo8 Volt

kcink.

l1lost cITe aZ alkalt.rrnra összebo71liuk aZt

ii lla8}'on s7íllvonalas mÍísorcsokrot' ami

igazán

teremtii volt' his7crl

köu össég

a

1egkisebbektó] a lcgidősebbckig hci}'ct
kdpott beÍrnc mirrdclrki.
Kiiszónjük Rajszke, kÖszönjük Mó_
ri!hal(nn!

Mag1ar

[str,

áruré

ISKOLAI BEÍRATÁS
A,, l99l]p9 cs tÍuléVl ' osltál}'o

sairtak beiraL1sa: 1998. nrárcius l{J
j.n ós 25 ón 8 15.3()-ig lesz az iskola
ir'cx1ájállan.

szükséges:

'
.
.

sZiilctési anyakiirrvl
nat,

Óvtlclai

A

g;

e

szirJ<v

i

kivtl

ólenrény.

rmrl sz,:mcl; i

la;,ja.

Kérjük a szülóket, iclc,.Zék, ha
loslkei tanköteles koru 8ycrmekükct
nern a lijszkei általárros iskolába kíl árrják

beíratni.

Vlocskó Mihály

ovoox
Az

BEÍRAIÁS

ban.

Szükséges:

.

sZiilelési 111y;1|1i1','',' i kivo
nat,

A gyermek sze mél;''i lapja'
A 8yermek TAJ szárna.
Makla

óvotla

2.

rti

A

iilósen a mál'tiibb srlrtln megtál8}ait
kijZsZolgáltatások ellátásár'ól szóló rcn
clelel rüapján kiírt pál\áZat()k kcriiltek cl

bírálásra.

A

szilár'ii ós lill1ókonl hullarlók el

\/allrLa\at u lin,,L,trr

I TLIZt lV

FALUS] S

La.|rlsné
v

czető

lgcn. i;riiltülú' Eglnlás sikcrcirrck' az
r.trtL r''',iLIrt l. J \/L lrl,lr( l ',/( I'l' t

tgrLrrri

váltalkozói cég végzi a kilzségben.
Véglc8e5 dijntés sliilctett aZ clrllíllt
számurrkban rrrár crrrlítctt leendó rend/jriils irlgatlut rncgl ísárlásárill ' Az ittgat
larrszakértiji vólernón)' alapján a l'alu
kö7pollt.jáball léVaj cmelctos családi háZ
keriil az önkormárrv1at tula.i{lonába.
Tájékoztató han8zott cl e8'y új ti;r
Vóny által clóírt gycirltekióléli szolgálat
1eheLiiségcir<il. A sl()l!]álirt al
'''íjktj,lósi
kalma1()ttai a hátrártvlls hc]lzetii csalá

dtlknak ós g'l'crrltc kc ikllck II\lijlaIlak
hathatós szakrtai sc8ítsó8c1, ntirtllcnlrit
pos kapcs()laLtarúst t)i1tosítiuláílak' s a

rltr,r,,t'lIus

Fr lrrr'
! clldeg cske(]tc L
Millahajnrorr,28 árr pedig nri lilgatltuk a

iu,,Ir

l'ebruár 26 áIl InegtaÍt()tt tcstiijcti

tlrl

''lrtl'.'r,,ÚriL'

ái zt Ú'' o riiszkciek

r áttls oópes eltiadógárdájáL. A
készii]iírlés,az izgalom neIn rolt lriirllii
való. Mindkét telcpijlés kitett ma8áért, !
úgr' gclttlllllom a rendczr' éttyck siLctc a
kaj'ijs iisslelbBás. a terroiaku'ás szép 1lól
(láiir' llll]s,.tl'is vcndógc is rolt RijszLe
;i. Gái Z()lún szcmélt'ó],ren. akittck
L,l'ziarl''jr' utan \,t'Íill]i 1,,ltatr. M.r;r

szonszód

hJl ,nr \Jr,'s lulp,armL\l!rL I'r.z.ll

lL'rli,ll''r''l'

|c\t'LL rlr

ü,, 'll|

,lL

L'.

'l'

'

r:rlit Lüz i,'r,.'grLru l ' Mrlw,ruLl'lr' a
legkisebbcktől a nyugdíjasr_rkig rninclerl
kciroszúly fészt vetl. orr1ög 1'ibtlr' j(lr'ol
lából iilok. akik kábcltóvé Vétcli lehctij
sóggcl lcndclkezrlck' rrrár látlratták is
Lrritu

nrindkót rclepiilós bclIluLrtóját a hel\ j ic

lci iziíl aclásában'
Varr. ius /

l (ll !'!\

lü\ a\,/li]\,/;]|||';

kii]önbijzij hivatalos iigvekbcÍr is sogíte
nórrek eligazrldni (pl': sególyek' tántoga

lalrrrrrrsor L('r( lcLr(lr zarul I lulturllit
iu.'rrr'z.''Icrl''' ahol lrl rr lcpÜlrs lcgj''l'll
prlltlukciíli szercpelnck az újortnan át

tísok' stb.).

adott deslki sportcsanlokt)all.

Tulajrlorrképpcn a rnár mííkiidij l érlij
rrr',i .z rlgalathoz lla\',nlllh tl". Ll( a t\(l

halrnrlt a I'úr'ószonekar, RiiszkóL pcdig a

rn'.

k<L Ir L\(s L"rdi!' kr',.rhcln.lL

:r

A

kl)zönsógszar'aza1ok

alap ján

Mórl

''cstllri" mÍísora képviscli'
sZcletllóm eZúton sZíVból rne8kij

szakenlbefck i'igt elenrnicl a r'cszé1)'czlc
tctt családtlkbart ólijk ólotót' s n\'ú.itIlat
nának kézzol lilgha1ó segíLsógct' Kósiil)l)i
szárIrainkbao újéko,,tritjuk olvasóinLa|,

szijtuti rrrilrdazok segítségét'akik szcrc
oLlt,.L. rar' \.grl(ltr k a szonts,'e'-lul"
inclr ul,''rüsatan' l atrac'n< MarilarraL

műkijdését'

rrorn siitcmónvt' amit a vendóglátáshtlz

ha a gyennck.jóléti szr-rlgálat megkczdi

|-'.

1

111rtg'ltjas LluI)

lu!jüindl J \''L

l'i

a
kós/ítcttck' ai óvoda
Gyertnckolr'osunk Dr. Sijvérrl'hízi l! crn ,lr\/tlLi( l cs hLr( ilcdagógusainak
lldr/(\! 1. s a s/(ll
Ilclrrá az ijnk<lnnánvzal Il( )/ / á.iárulását
kiállíLii't, Tllrucz Jóskának a tín1kópe
kórte, llogy lészt Vchessco cgr pál1'áza
zóst, örrli)g TibiÍlek a videó7ást' vasta8h
t()n. ahol kcdvczij elllirálás esclón a rctlPr lrrnr'L u lrJngu5rtasl. Vl',r.1 , Milralr
del(j műS7e.eZottsé!]éll lchctne .ia\'ítalli. l!J/i:Jt'' llllllli ü/l. h''g\ rc'lLl(lL!/l'
Errnek élrjckében a doklrlrnij ant'a8i ál
,i],,1;, h(^:\i'lotL1 az islulat. . iu hazi
dozatot is Vállal.
rl'rz,lalrt 'z ill('ell l',,s LLllü rrnrJ'.'gcinIcr
Virr'l trtinrl szr'p prl,ll itrra. I'r'gr Lilzii
1'!
ál
ta1
hil:
lLLkosság
a
S végül egl .jíl
sell sokkal li)l)bet tchctiilrk, s a sikcl is
k()nrIr1Llnális ddó a belteliilctco
''etett
nrittdarlttyitlnkó!
1998. januárjától 2.5(X) Ft hcl}'ett 1'50o
r

Ft ]es7. aZt lriszem Irtindettki mcgelégc_
désére.Ri&aság mai világunkban' hog.'barnril)<rr .z,,lgultuta' t1g. k,iziiu L rrri
dri kci<scl'h leg;<rr. rnint u/ (lol;, L!Letl' \aIlttrI lllU5l U/ lörlcnI' T lall l'l
szágosan Szabódalmaztatni lehetnc a/

1998/99-cs évre az óvtirlás ko-

|'t|dL h(.lrarLa\u: l.r,lx' Inar(iu5 lö an
('s 2< c|l x l:'3u ig lc'z ü/ o\ Ud.l

ltcn a csillag()s ógig enleirlil

Az

1998.

Bjztos vag,vok abban, hogt a ".SZOM

sZÉDoLo"' kczdemón)

ezése ha8yo

nán)'1crcmtőrrck bi./onyl]l, s 1999{tn is
szoinszéilrllunkI

EXPRESS RT.
évi magzrzinok megjelenlek!

KEDVEZM ÉNYEK: nyugtlíjas'

-BMM

|

diák, nászutas.
jelentkezés
5%
kedvezmény a kül'
esetén
l998. április 4'e előni
Íiildi utak árábril!

AKCIÓs AJÁNLATAINK:
Mallorca: 1998.IV' 9-13. 72.üI' - Ftfő
B ELFÓLD I ÚiazÁs NÁI- ÜoÜlÉs I Cs EKKÉTB EVÁLTJUK!
Express Rt. Szegec1, Kígytíu. 3. Tel: ()2/481 4I l, 311-310

l848-l998' l50 év

v rr[é6ário 6r',la1a/r

o[ 'á/rei C)

l50 élr'el ezelótt a rrrag1'ar l'iatalság legjava Petól'i. Táncsics és móg sokal az
rlrszág ólére állak. kezükbe l'cttók az irányíLást ós nc8kísarcltók' hogy a Hazának
szabadságoL. ilemllkráciát harc<ll jiurak ki. A lelkes l'iatirlok nriigé fclso.ako7ott a
nernlc[.
AZóta eltelt 150 éV ...de lrol viu aZ az iÍ'júság'amclyik malcgalább a Himnuszt
ónckclve órcznó át' rnit jclcnt na8varnak lcnni.'' IÍom erl a7él1' 1neÍt nemrég egy'
sl)oft kijz! etítéstk mávrú látfuk eg_y kiizeli <lrszág csapaút, amiüt alulak ta8 jai
tcgha1()11iul ENEKELTEK lrazá.juk hinrnuszát, mialatl a mieirü saját Himnuszunk
J.lirll ullol an lágógunlit rág lal.
Ne crtsiik fólrc! Nclrr aZ a Ína8val' ali érzeienrdúsart. kurjongatva, rnellét len'e
l]irngoltatja magviLruágát. lnkább a7, aki l'ólretcszi kö7önyót' unottsá8át és belekap
c5()li)(lik abba a mtlnkába' a7()kba a tajrck\'ósckbc' amcl\'ek aZ orszás órdckót kcrcsik'

FlATALoKl Ahogv

Ki;',i;s l'cladalulú pedig az'
,.

N4'A I's RAT()K
hrigv pr:lrlal urir tallltsunkI E5

l.5() ót'\

lkczdcl i.

cl czclót|'

l

JEGYESEK

BaIna Attila RösZkc
B iuna András Károlv és
Mtukovics Magdolna fia
D.iulai Edit Röszke

Djulai Isrván

KERESZTELÉs

vAR EZ A FELADAT|

Egyetlen egy sern volt.

elt nem lchct elég korán

HALOTTAK

MÁRCtUsI PROGRAM

Makra Sándorné 77

Már'cjrrs l9 én' 5./ell1 'Iól scl' iinllepón egész napos SZENTSÉGtM^DA\ lcsz u
tLrrrl'l',rrl,rrr. A (siil;;rl,lLi r'stL LL rr il:szlil,.' I l\Ut5'/l l lU lV \DK( )7UK s/r\(\
ked.jenck iisszcállítarri ós r'ezcl-ttj a kijzijs irn1Lkat és érrekeket. Reggcl 9 krlr iirure1li
suctllrtiise lesz' iunit al cstig Lark) inlaóúk kö!'ctnck. 18 rjrakclr slcntlniscvel lt.ic
./(idik bc a s7c8ed-csa])ádi Egvházorcg,r,c kiizcl lé1milliils népének ner ólren Riiszkórr
liLllott h(]d()lat a./ ()lá s./eIlLtó8 elóLL. orijllunc] kéSlii]iiin rá, aki s,,ivesen tölt el
cgr órát ntásllkért itrtádktlzl a.

Órdilgh lrén
+ 1998 Íbbnlár

Molllár .lózseÍiré f]5

gilkal lcngetve' a rcmóny örömóVcl

Elt

cllc]\'c.

Lcll'

LAs1 Ro"sZKEN ls MEGSZERVEZZUK

rltlscr t:l

ó\.cs

Ftilöp Istvánné 94 óvcs

vlRÁGvAsÁRNAP: A cs(Jd1rlat()s kcnr órzapllrí!ás rrárr a lclkelrtlczii tiirrleg
'lalus1 akifta kir'áll.*á tenni a gátJástalan gl ilkrls Hcródcs hclyébe' Tiintetij l'eli llrlrl
liist 5lcn'cl|ek Bctriniábót .lelulsálemt)c Hrrzsannát kiált\'a, JóZusl óltctr'c, pálntaá
hllgr -.lézrtsrlak r'esznie

ór cs

13.

Szí]cs Mária
+ 1998. fcbntár 21.

NAGYHÉT

l'ó1la1lság'.

és

Hon'áth Edit leánya

lá1\,a döntijtt

a vczetiiség és a

FltrreL tmltkurc ü1 Ü'Ni\r'pt sEvoNu
a rliákok ós a fclnótt hí'ck kijzrcrniíkij

Szekclcs Viktóda
+

1998. Febrrrár f3.

]

Bata Lajosné |i4 ór'cs

Szólpál Matild
+ 1998. Februál 24'

NAG YcsÜT()RTÖKÖN llt()l.iára \ acsl)Íál()tt .Ié7lls tanítván!aivnl e8)iitt. E'lbrlcsírzott t/jliik. cle rnócis azt ígórtc: "Én
clelek lcslek miIlr_lig" Es a kcn'vcrcl kezóllc l'ótc c/l nrol]dla: "E;, i17 óIl tcstcÍl. vcg\c1ck ós cg}ctck bel(jle. Es e,,1cselckedjÚtek
;r/ Lr, (ll,r( k(/(l( nrrL VI\DL\ SZI N l\41\l' \/' L'l()l \U VA( \uRA fOLi lAlA\A:AN\\K
MLUI\\4f r)Dt -\l
Eslc o k('' lest el. al emléklnise.
NAGYPÉNTEKEN halt neg.léztts a kercsztcn. A llarangllk is hall8atoi 1'otttak. az clrgllna is nélna cscrttltlctt lcs/' Lste
() ko. i)orululik a keÍcslt tövóbe és kiisziirliiik lnc3 c./t il'l órtijnk tijrtónl áld()lat()t.
NAGYsZ()MBATON csend Ies7' I})jotha r'ógleg bclc.jeztidótt \'()lna a7 cllelllctcLl .lózus iigve. Dc cstc lJ k()f lla8\ tíilcl
grújtunk a tenlplonrkertl]cÍt. Fónyck. l1trtg<lk grítlnak l ke'lekbcll is' Valanrj tijrtórrrri lilg. Fclzirgnak ir balilttgrlk. Úlcd Irtjndclt'
Mi loár nldillk, hogv .lézus is l'eiúnrad a sirtrr-ll' A 1ettt1llrltrtbatt nrál ALLELL lAT ónekcliirrk'..
HUsvETvAsARNAP 9 órak<lt'a FELTAMADA.\l_ LNNtj'PELIUK' A s./e l]1llli:ie végénKoRMENETBEN r rrItrrlulrk vógig
iL,/ lltcák()n ónckciD]<kel a l'el tamadt .|ó/llst kiis./i)I11! c'
\

EGYMÁSNAK ÉsBcÉszNÉPÜNKNEK BoLDOG FEUIÁMADÁST KIVÁNJUNK|
Kartal Józsel'

LoCsoLÓ VERSIKE
Kedr'cs kllntárltassztlnl''
hírsvót lcggclc r an.
L-ákÍl. c]fáüdla!l
s elnek nag) oka van.

A sűni

erdóbcrt

oly sokáig jártaItr,
hogr a nagY llou t-ltban
kjllótl a s/aká]l;tm

t99r M

]IUS

Az ertlii

ki'lzcpóllcrr
I}Iól\ kllt.ll ta1általn.
sl.agrls l íz \.()lt bcn1lc
s a,/1 ü\ cgt)e láÍtaÍ).

Na8v utat bc.jártall]
ós szclm.jas is vagvrlk.

E lrala]IIlas lnutlkállatl

Ug}'c vclldÓgiil l/!Lsl']
Ncnr Iest ek hálállan'
Az illatos kijlniv í',
kinl vao a korryhában-

Ili18-}'()Ii

II)c8ól]cltcnl.

A ncjccském clkiildiitt
n()st irlcscn rnit enncm.

s

Varr

egl

ptrlrár brlrod'l

Min(ijaIt kisZáradok.

Ttrnlc't.Iózscf

FALUSI

.S

A '' Százholdas pagony'' hÍrei
Rügymozdító március...

Sarkady Sándor:
Itt üz órü,

it

az óra,

Aki vitéz, fel a lóru.

Közeledik hazafias ünnepünk, március l$e.
6.5 éves Vlocskó Noémi: Harcolnak a huszárok

Rajta vagyok' rüjtd mtiris
Vitéz volt a nagvaptin is.

Há:
\i)

i\.'
,l'>

Az iirrlrepre hangolíxlás időszakábarr' rnárcius 12 én, Ger
3cl'v napjiárr mint nrár ltibb évc- cljöÍlÍlck ]rrlzzárrk az iskolá
sok' htrgy tobofzót tarlsanak. Mi i5 ellátogatu k az iskrl]ába,
cg-v nag'v krlmatíat visztirrk ajándékba. A hozott, köpott kilt
csckkcl' ólrnónycklcl bererrdezüol egy iskolát.

bői rendczünk iiss/c valamit' amirőI beszélni lehet. Van rnóg
L1ltrrnk. s alkalmal ad iir
óVoda összes iskola fclé kacsin18ató gycnl)ckónek az egYnlás

lskoláspadokkal, táblával, csen8ővel. tanító rrénivel, óra-

E'seménynaptár:
ovodánk 7l millió forint céltámogatást kapott
az új óVoda építésére.
Az építkezésjúnius 1 e utiín kezdődik, és eltart
ősz végéig.
A szülők megnyugtatásita, minden gyerek elhelyezése biztosítoÍÍaZ épíÍkezÉsidejére is.

4.

FAl'USI SUTT(X;o

ho7 mérettetésóhc/.
Mikorra az iskirlásdi játékot .jáLssZál nag_1'tlbb gycrurekeirú'
tulnyomó tőbbsógtik nlár clóri az iskolai ólct n)c8kcldósóhcl
sZüksé8es f'ejletBé8ct.

_

l'igyclelnÍelkeltó játékokat' ókszcrckcl kÓszítűú (papír1'orgó,

kis sárkáI)'y, stb') BESZELGETESORAN aZ any.ulyel\'i képek

v{Ü

TORNAORA is. arril az r(ivaron

rcIl(ldcl iI!dul a játók'
l Ü zL' tt'L,.'t Lt'\,/ tÜl Ik. mclr t'Lhc t't'Ásr'.lBn'l az rt'as'.'l nLc
\/|l'l lIl{,ll\ tttnain drrl8llztraL u rrebut,lL' \ Z{N4 TA]\o fu\]\ ü
lát()ttakrrak negfclcl<ierr szárrrlálurrk, doninózunk' a munlalü
uctbert végziittk leladatokat' ENEKoRAN együttes iátók,
óItcklós, dúdolásrol Vagy hangszerről dallblisnerós' ritrnustap
srrlás vatt' RAJZoRAN érteletnszerűen a tiíb|ára' lapl,a, befu)n
r'a' l'ijldle készülnek munkák. KEZIMUNKAoRAN apró
|

il

^i"
r{!-

Tapasztalatunk szerint:

_
_
-_
-

ha a gyer-mek érdeklíjdő és kíváncsi,
ha kópcs bizonycls idcig clmélyülten foglalkrl-zni a r á'

las''tott' \'a8}' ajáIllotl tlol8okkal,

ha öniállótut, leleményesen o1dja meg a helYZcteket'
ha a játókban ötletci, clképzclósci varrnú, amihez a
kiVitcleZés mód.ját is kelesÍ,
ha aZ elkezdctt dolsokat' játékokal befeje1i,
ha fig'velnlesen hallgatja a mesét'

ha képes l'el1lőttekkcl' társaival bcszólgctni nyi1tan'

sloron8ásnrenetesen,
hir tULl LL]mprUlnii\/ulnUt Lötlli.
- ha jól ulántlz, társai ós a l'elnőttek elképzeléseit több
- nyirc mc8órti,
ha s/efeble nreglelelni kijmYezete igónyeinck'
iskolaéIetlnek tekilll.lrető.
aklor

Átballaghat az iskolába, ahol a tanulásra órett g}cmlck

szakszení lejlesltése, nevelése, tanítása folyik.
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\l ic-.;txla ltóna1l vtrlt ez a l'elrl'triirl .l öves-rrrenés
R (iszkóI'r'jl \l óI'altirltxtt r'a. \l tir'aIralrlrrrr'ól Rclsz-

Lór'c.

,{ Dc]nlag Yarorslag által kezr1enrén_ve/ett KtllltlÍális s/oÍl
szÚr]olásrlk heteit éljiit. ami1 a Itaprilap olvasói is l'igYclcrrlrDel

lisórhcttck' Mi Iös/keick biiszkók lchctürú' his1 cikkel éS két
l()to1 is lckö',iilt a1 l'l jsíg: cg}ct a csutl'iÍól' c8yct a Kánkáurirl'
Az esernén} hangulaút a betíibc öIltijtt lclkcs r'jsszaernlókezó
\cnl sclll kapes teljcs rlléftékbelll'elidézrri,
lliszerr a szereplijk lámpaláZas iZgatotrsá8á
t(')l a lJl()8ralÍlot záró sztis'terirrti: l igaciozá

,rr

k lrrr\

(LEr. litl,,\,rn u\ Ll. rga:"rr

e,/etetl ValiÉl az örijlnteli lil. A](i llem vol1
()tL. a,/ talall a falutéVéműsolában levctített
\

iiss',cá]liuisból mcgscjthette tlliÍIdalt, iuni
r'ijl írtanr. Már a 3. osztályosok lakoda]mas iátóka mosol)t csalt
a', a jlakra ora.|il Csiliag mama kedves éS bátor szcreplósólek
szoritotturrk.
A'u áluLlánrls isktllánk éneklarárrak csengii 8vennekhan8jai
is dicsÚlij s'tavakat kaptak a mílrahalmi zonepedagóg usoktót.
\'astagll 'Irrtlit 8itiiflal elijadott r]alai és au én általaI}) szavirlt
r ers sent hag}'Lr tétlcniil nyu8()dni a köDnycsatornálat-

''

HUSE,

(Képek falunk
történetéből)

Rös',ke 1950 i8 sle8ed város kijzgatósági tijnnhatósága alá taltozotl,

iga',

igr Úi'cnként Steged város pdgánnoste
|1 I|( L lilll'8Jtasü u lalu j,.'lcs cscmcn\t'
-rijrtóllt
\()11'
pcdig' hrlgy lg47-ben a
Szociáltlctioklata' ós Kommunista Párt
l'rizitl.ja rrárr ltagr clővel indult llle8 "a
ltÚpitcl clii" Inurüa. \/asárnaponként üzcnri llttttrkások tehelautókon lcptók el a
l'alut. HasZnos .ia\' ítási munkálatokat'
ckók, kapák, penrrcteziigópck javítását
lteIrszítlen végeztók' sZccskaVá8ókat,

tlarálókat rrriLgukkal l itték ós a köVctke
zt'j vasártrapon kijav ítva ga',dáiknak
i issuahtlzák' Időkijzllcn a "néprrevel(ik"

lt nrunkásoszúly vezetó szcrcpóriil' az
rllszag átsu en'czóscról próbálÉk meg
g,vlizni a családokat' Arról bcszéltek'
hrlgy MagyiLrországnak a vas ós acóI or
szágár'á kell váinia és czt csak e8yedtil
a urttrikásosztál,r', a l ele sziir elsógcs pa

las;/t5ág8al tudja kercsZtiil

h',sszas

tr.]ptter

,.'It

\l

vinni. A

lnar \ cBül mill

zaklatásnak vettc. ánr Itcnr maradt
cl az a nag.v'gvűlós, úg1 oktílber tájáIl,
antci'vnek díszvendóge ós ctijadít.ja Dé
dcrr]<i

rrcs Lcó Szcgcd rárrls polgálmes1crc
r'olt. A nagv gyűlós nern titkol1 célja
\,'ll. hÓg\ RÜszL'.'rr is mc!JlJlllIi 'll ü
K 'rnmrrrri.t-a Part. \ Kultrlrlraz B-r'.r,za
rnír hallgat<-lsága e1(itt Dórrcs Lcíl a 3

Úl'es teri sikcrcirijl. a

I
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" jót'á

tóicl

"

_rijl

\rrrgdíjas nótricitIL lritol

,,rrrarr'r

os rc]szkci dalokkal hangol
cgl lcrgctcgcs

fa rninkct a l'iIIá]cra' utclr ct ntóg megcliiziitt

kánkáIr és cgv Brldor

Mórri Nycrges L:rci

lélel prtrl'i nópúltc

ketrris. A li'i prllilrtkció 1lcr1ig rnaga a csUTRI llllt. É]lntcnr
r'olL a szirtpacli tiirténós nézrijónek ]cnrri' }tiszcn cs(x1a ldj]ol1
akktlr ott az igazi clcszkáktln. A ''színdarab" n\újt()11a hel\/e
lekc1 tcl.jes nértckbcn kilrasználták a l'ijldniúr eliik brjl' i'liákrlk
llól, órtelorisógiekból, kicgrébbiil koIlrédiássá \,aÍáls()]t
''s'/íItós/ciIlk '''
A jclerrct l'ógórr a köziÍiség is lós't csói c
Vílt a csuldnak. tudniillik a szer'cplilk rrret
úÍ)c(}1tatúlkókct. vasLrgll PéLcI sla\ ai\'al
óll e: ''l'e]r crték a/t a/ a\ as mórahalnti p{)l't"
Igazi g'riirrg-vszcnrckÍL: táláltllItk allal.
hllgr a Kultirrális Szornszédilló kapcsán l'cl
l'edeztük saját kil]csei ket' ós leütijget\'e a .átelepcdett éVtile

des port rnegú.juJl a' megfiahlítva kínáltllk fcl

L\zt

al

i1a1i

íl

tékekrc óhcző kilzönsóglek. Dicsérelet éI'tlemel az áldrlzallls
rnur <a a felkészülés scrrán' csakúgv rrrint a sok scgílij kóZ.

rrrelvek a vendéglátiiskor tuduík lrasznossá tcttni tnagtlkat.
sZö[ iiik rllildannviurtk nevébenI

Kii

L-ION

GGEL RO SZKEE,RT''
/sZoV'jeh]nió\'al szemberr/ és u8}ancsak
a nunkás()szúly r'czetó szer'epéről bc

nrint a,/ a 8azda. akinck két l()\ a \ ljlt. a./ l
az Úgyik rnáo "bclópiilt''. Az rtlán hÍlznj

rcl es

nán a bclópót húzrti ncttl bírta. Há1 csak
Ll| \tL dlJrtam clmorr,l.rrri P,,lIan ' sti.,
Ur. Mink löszkeiek tisltijljük' nlijg s/c

rzL

5() ói egy crnbclölkj' Ígr' szoktunk
rltcgllatárrlzni cg1 itiiit, irnrikor dátum
szcrii prlntossággal urár ón,ónyót r'eszíti
cg\ escinélly, áin nlc8tijrtóntót aZ ernlé
kclct lnÓ8 clevenell s/ámon l,altja.

lal

lt. trrrrr

titlul! ill ,'s/tiil\ cll(ll5({
krrllLslgrral i/ah, r',r

tevókcnységót' Tóbbck köZijtl arró] t)c
szóit, ho8y a p.!ras/ság nem teljesíti idő-

bcn aZ ún' beadási kötelelettsé8ét' A

8abonát nem a cséplő8éptől a begyűjtőhelyre, hancn a saját padlásfua szdlítja.
E/Lel vcszél]-ezteti az clnzág kenyerél,
míg a munlásosztály becsiiletesen helyt
áll a tcmlclóSben, a rnurrkal'ronton. Ezért
sziiksógcs' hogy Röszkén is megalakui
.i('l egy mozgatócrő, anelyik őrködik a
poiitikai é1et I'elett' sZámokkal biZo
n\ rlolln alllta.ril. rnisrr'rirrl I mr-zogaz.
(la5á8 kötelessé8 tcljesítósc Röszkén sem
rncgfelelő' Előadása után lennészctcscn
hrlzzászólíLsra kér{e a hall8atósá8ot. Még
a beópílett holl.áslólők scID Voltiú haj
lrr!1.'L '.ls'ikr rrl 'z .r:r , m.lLL 'lrri. nrrt
('g)\,/('r (.5JL VarLi Jarrrrrnu. Pört trt
nénk me8törtc -a nag'\' hzLllgatást. "U8jve
Polgánnestör' UI bi-/tosan látja, hog) a
oagy hallgatás azt iclenti' hogy Röszkón
mindönki nugyon ntiig V.u} ölégöd!'e.
Nem haragszik nij8 a Polgármestiir Ur,
ha mondok valamit, de ígérjernög, hogy
nem is Vitct el érte. Hát ón clmondom.
hogy Ini a lni bajunl. A bodoni' bfuláti
útiaink járhalaúanok. A vilessé8 miatl
ezök a gépek s7ántani, Vetni cslk késón
tudtak' Allatállomány nrög mán fogytin

A háborúba odamaladtak fiaink'
uraink. igr. rrinrs aLi hcl-vtalliorr mirr

Van.

Buszogllutassul. müt a nalli
ldlirssal alIJlIdl,all 't ur irmirl bennün
lct' Mlrtr trit.r. h'^d bujjUnl a llel,ltí
velók" elij]. As/t mqldják' hogy lépjünk
be. Hál czuel azt hiszijm úgv járunk'
'l<nLr<n'

/i

nem akilrt. Hiába iitijttc a |lásikiit. al

Íctjiik a polgármestöriirrkct és csak a

P()l

8áImcstör Urat akaI1uk lá1ni'" A

polgármester kcscni InosollYal len-veltc a
hozzászőIást ós újabb hozzászólást várt'
Ncm is soka kelleIl \ Jmiü. ln(rl ('5ib/.lr
Janos az okos Jani k,. rn<rr.. hangoll i'l
d ilulld nr,'ndandoilt. Val"l'rrr rrrni.
oiYall hót' ho8Y D-vugodlirn rlehcL]ónk
Inulüába, hogy ilYcn'('\'an kisgvíilósrc

nó kiilleDc elmöruri- Berrniirrkct rijs,tkci
eket milldi8 a bcszolgáltaLissal niacérál
nak. Hát ez a Íőd mögtenni a 'ií) búZál'

kukoIicát, otann'vit is teri;m, mifit
JnlEllll\ it mi rnögbrnrnl i]lIlIi' K( ]n| .r
Polgánncstijr Urat haggvanak l'iil a bc
sz,,lgalurtrssll ralo zlklatas:rl. Mrl r,l
gyc tudomásul a Pol8álmestöI U.' hos\'
a paras-/t csak égy szájon ijszik, égY lvil
kon .'... ik' a lijbbit úg} is magukrtak
ag8ya' Hátén csál{ elul}it akartam moÍl

A naggyűlésnek r'olt luóg cgv
hozzászőlőja, Tóü Józsel' akkori iskola
igazgató, aki októbcr lratodika közeled
tén arról bcszólt, hogy rníg ]{J,l9-ben az
orosz Paszkijevics Lábonok elijtt tcttók
dani."

le a fcgyvcrt a

rnag,yar szabad
.15 ben az ak

ságharcosok' addig rnrlst

kori

bűnt jóvátenni jiittek

Magyarországra a bijs szov.iet katonák.

li i(/l('
ncrt a Ira8y8íilés "zírgó morgó" cmbe
Vr'rrdtLndójut uz igazguto l'U
'LIlt

rek fölá]lásával

ós lár'rlzásával ér1 véget.
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rtir: fru ttcz .lr.rzstl
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F()1ó:
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7.

HIRHARANG

r\ tltlisor]ik

o5ZtJi|)!soli

kÓt'déseklc adtak választ' \'clscl sZ.LVültak' angcll
l'oldi1ottak, vllalnil]t lldI)dalokal ónekeltek.

1skoliulkban ic]in fcbruit 5_6-ilrl t'ctlLlcz'lük ttlcg az
iskolai napokat, lne]yct a 1tirsangi l]]tllatsííg Zált ó_á11

ós olasz slövcgckrt

Mittdkét nap lcllctósigünk volt részl vcntri a kóZn]ijves i'oglalkozíson

rs'

hol bólbőI késZi1hcttiilrk ötIct0s, sZcl] ÓksZeIckcl'

lrrtiin.

L]ó

volt' A spoltcsalnoko1 irZ 5-Ú.
lbgllltiil cl. ,l (Óbbi.L visZont aZ iskolíban 1Órtérlclnri

Ila1l .tztlttbltll rtlÚg izllllIItirslrbLr

r\z clső ttapon a tolnacsarnokbal] a 7-3' osztiilyosok
spollvclscnycit láthattuk' aZ 5_ó' oszt.ilyosok pcdig a
tudásukilt lelIr]óró vcr'scnycIictt Vcllcttcl( l ósZl itz

A

Vc159nyck g)'óZtescit a fhlsatlgon .juta lnlazták nlcg'

(l(riszó Ilclikó' Val'ga Karolina' Far'kas Katalin)

iskcllábaIt'

1-4. oszt:'rlyosok versenyel
Olt 0sris:
SZijllösi An ita (2' oszt.)
I(iltclcs llianka (3.a oszt.)

lliicz Bcllina (l.b oszt.)
.lcsZcnszkv Nól'a (4.a os21')
I ótll Kitti (4' b oszt')
]lal.l'esirtís:
sZiisz ccrgő (2' oszl.)
L'iilár ccrgcl)' (3'a osZt.)
Ll jr-rs Szilvia (3.b oszt.)
l. rics Adricrln (4.b oszt.)

Etrek:

llcnlik Attila (1. oszt.)
l,liziir Ccrgcl) (i.a os21.)
l-rjos Szilvia (3.b oszt.)
Sz!ics Judit
SZöIlós

i

4. osZtá|y

Uzonyi i3cáta

Ycrs:
Nórllctlt MlriaIlrr

3. osztrily

Papp'l'ündc

SúláI Cabr'iclla

Szrlcs Judit

Lujos Szilvia

IQt ú t t

oszt.)

(.1.a

Nolbell

és llcrédi

llasc:

Zoltrirr (.1. b os21.)
2. osztiil),:

t'cb:

LáZár Cclgő

Börcsök MáIla
Koviics Ádánr

Kú r o

ly kii u

kij r u}czc lyédeI

ni

l' l]erédi ZoItárt

k:
Kósz(i Viktóli.1

Ilrtc

2-

t1,eiel
ve

iglrcrct i és

r:icn)' :

Tóth Kitti

3. Tanács Adricnn

Bcrlaik Attila

Szabii I{éka

5-6' osztáIyosok versenyei
I' ű

b tett

isz- b ttj u o ks ti g :

1 l)cl) czclt: 6.u osztirly csapata (Csiirryi
lrrrllis. Djulai lst\'án.'l'aniics

l

Z't

l' ]).l)cZc1t: lbr'ló Ijva
I. l]c]) cZclt: 1:orlor'

Ii u

iir

t t'1.-y' 1'g 75 911

l

Liiszió

y',

l' Jlcl}'czcLt; sZcc5i ,{lldlcil (ó'a oslt')

I

úb

t

en

is ;- b ttj

t t tl

k s ti 1i :

I]clycZctt; 8.a osztály cSapata (Fcl)éI
.^ltila' LacZi Zoltljn' Papdi László)
.9nliA-hujrtoksrig:
l. lrcl1'q2q11'For'ló Júlia (8'b oszt')
l. llcl)c7-ctt: Szabó Csaba (8.tr oszt')
.,l.s

:t

tt

l i te n is z-

haj

l

o

ks

úg

t

l o

k :; úg

K0lilI IililoIJ' kiir .|'czclisncleli és
cact véll c I n i y arst n.|' :
l. hcl)'czctl; Mit}'ók l-iilldc ds M1lrta I)ilosk.l (5'

:

k ö Í l l.|'

tí t t l o

l.1'

l u b tl u- b

:

L llcl) czcLti Varga Ka|oli0a (8.b oszt.)
l' hcl),eZctl: RácZ Gálror (3.Lr osZL')

lj

t t

o li s ú g

osztiiIyos liatcgót'iában)
I' hcIvcZclt: Csárryi 'fanliis és [.orl(l Ántlirtttiit ilt
(6' oszt.ilyos katcgóIiában)

:

l' ll.]\,cZett: íl'li osztíly lciilly c5apata
(I)clik Á.' FoI'r'ó l\'. Károl1'i ii'. Kispál
A.., l(iss il., IvlolrLir ll.. Ilutui M..

Niplulóuaklts:
l' hcl;'czett: 6'a osztály

Szulcsárt'f')

7-8..
L

isz- h uj

L lrclyczctt: 1(oviics Ciibor (6.b oszt.)

]\,1i]tÚ)

Lh-bujttoksrig:

,\r

',1s :t u I ila

osztirlyosok vcrsenyci

l, iíÍ0rl í! ó i lc Ís eu} :
7' os:tcilyos ku tc górÍ tiban'
l. hclycZett: I{cg\'köZj Peter (6'a oszt.)
ll. hcI)'cZctt: Öldögh Judit (7. osZt')

At ! g0 I

ll' a s : ci ly o's ku e u ó r i ti b u l :
L hciyczctt: LadfLnyi Zsuzsa (li.a oszt.)
lI' ]lc]ycZctt: Folló JúIia (E'b osZt')
O I ttsz
í(b nt ít ó i v rs e n'1, ;
l. hclyczctt: Focior Agncs (3.a oszt.)
t

t

t

t t t

li.

hcl),0Zctt: C1'örl1iczc

Évir (3'l ,.lszt')

Ii

7 i t t c i1'-v e rs e r t1, :
I' hc]}'cZc{t: Börc5ök
u

Andrca (8.a c-rszt')
Sztt:'\lIil,cÍsat!:
L hely-czctt: Ladinyi ZsLrzsanna ([i.a oszt.)
NéptlulénckIés:
l' hclyczctt: 3'a osztály

Ilarsangi

éi rlrórryci

- Iiicsit lrarglrsabblrn l.cllcnc bcszilnecl L.

Illi

' l'ordulj lr rleziiL I.:lé| n]o11Clogal1uk

lsl,trllinkbart a larsangi nrLrlatsiigttt
l99tj' lcbt'u/tr 6-ín tallottllk lr]cg'
l\llir' több IlÚttcl a nag;, naI) cl(j1l
c]hlllllIoZtuk' hogy llÚhányan cg)'iill
illtilrilnk bc. Az voll a rcrvLiltl(. itog)

n)c!n\crjLik a dr'. Bcrctzk
l'clIltÚszctr'éLlcltrli l(lLrb

I'crtc|
i]llit

l

lilil]iilllotL kiilr1rrdi]at. l]/óIt cg)' ol\illr

]cLcttctct taiiltLlttk ki, alDi it lcll]]Ú5,a'c1cl

lortgiilri viigiinr,' lllluloklril is
lrcl1,csert vrscl}.cdó cscr'kcs'l-liúttil

SrrLirt szcrvczgctttik. 1tl.rltrhlgattLrii
r/ercpckcL.

l\z rlctll lcsz úl1'Úr'dclicsl.''

l{öszlic KözsÚg otlkot'ItláIl1':z'alit
l)clijinó Kr'auszki ]iata1in
l(ijsz]'ci l)lóblinilli i l i\'atal
\ o vtlbltc]l Kli' lLÓszlici Korl1ha
Oszntx'ics ValcnLin
i\ 1o

]rrlirrró I)cr'lalii .ILriianrllr

ir

szill'
ir

cg; tlliisttirli scgítil sziirrrJókkal.

osZtiilylönajkülrk öl'ón]n]cl

Ílg)rcllc

igYckcZctiil]]ict. Ós sokat scgÍtctt' llogy
lnillcl 1ökclctcscbb lcg1,cn az clőadásunli'
Nlikol clórkcZct1 a l'alsangi jclntczb|il
tllt1lja. llitgr izgalonlnlaI bir'jtLrnk nrókás
nl.tskat'iiinIiblt 1ijbbi paitásainkkal cgyüt('
Voll ott cicir. kutl,a. ligris, nyuszi, larkas,
s"1111r,..

111,

1.v.|

,/.\,t). \.ltk.r

) (\

ttt(g

soli-sok érclclicssóg'
s7inl)adll
^
cg)'clrl\ar)l kcllcLt lclntcnnie
ntiIdcn
\!.\(ll),/.).r\[

/-l' l.rlli. ., t]L/',1(t.tr
,1. tiil. ..r, s, .l .r ,.. /11.,..-. .\ 2...r.. t,r :j:r
|]!(ii,t s/.or!osrn por)lozLirk.
I

T:i rrr oga tóin Ii:
plcx (Jytig;,szcl'Lár
I'ctó ll S1rntlor \.]|ivclódÚsi lliiz'
IItlrr'litlr (iéze
S

iIll

Cl)C

ir4

agl,alo ls zrig Iit.

'l tiLh i( lara

Átia liiiroly
I{aiszkci Általlinos ls]io la

Á rrli

pl'orjukciónk

is llag) li]psot.

liit1)ógÚsl

klpot1' úgy ólcZtíik, 1ct5zctl lt IlÚzóknck' Liizas

izgalonlntirl' rctuénykcdvc Vá uk ',\z
elcdttlényhildctÓst. Sajnos nelll nycrtLjI]k
scnllnilélc díiat. IlösZóI nag),on szontorúak.
csolódotlak vo]tLtttk, dc újra jókcdVlick lettünk.
nlikoI a tolllbolán Sok éldckcs tárgyat n)'cIltink
l]zutlitl kövctkez'ctt a 1clsZabadUll tál]coliis.

lirtkiirozís idószaka.
lIiilnalosan lncgóIlc21ijnk' ós

sot't'a kóstolgatttlk

lzokat a lltlonlságokat' an]iket

l

szLjleink és a

llctcr]ilicscli ár'Lr]tali a btil'ói)cn.

-l'crviiItk

az iL]Úu ncnr vált r'llór'a. dc.jilvr-rrc irjr'ir

ll,'l\.llLU/'.||L. .'.rkkut' ttittlii.tk

ltattcttt a

odirllg!c liirk.

.. o \/i'!Ü:'l(''
tllittól szcbb .jcltltozclit'c is
(l(ószti,\tJítll

'.t:

iskllui

llQpok0t1

I l. r l k,, -.i., l, tt :
[]cI'c1rl'''i l,itszlLl
r,

t

/ I

Lt

.l' b

oszt')

kó:tníírt,'l'

l lii /,,11 .\,

.q1/.\

(ri-L /

Szcgcti.
Niars Üzlctlráz )
A l)rsangi nlLllats1lgon a disco zcnójc[
Nagy'l'ibol szolghltatta.
b ő r-d Ís z rn

tir'c s

(
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ÖNÁtvtÍrÁs
E8yes cÍnbeícknól

Syakorla mcgesik, hog)

lcsújtó

v

éle ménrr'v e l

viuutak trrások szllkásaival. r isc lk e dé sér' ei
kapcsolatbaul. BiráJaLtr
kat akár a pletyka slint
jórc is lesiillyesztik. mit
scrn sejtve, hogv nri

kii/bcn bírá]nak' nenl
tcs7nck más t, mi1l1
hogv saját lna8lukat Itii
naisítik. A tiiköI nenl
hazudik, csú bele kel
lcnc nózni'

Rejtvényürú sZáIn()

Zott so.aibaÍ Jules Re

rrarrl

( 1864 1910)
l'raücia rcalista'- fula'i

rlou szar ail al: "a kis
ír'r-lk közül

g'rrlbb"

a lcgna

kÚt glxrdolirtat

rejlettiik el.

Februári feladvá_

nyrlnk helyes

megÍ'e.i_

tése: Ha ötven mi1liótLn

hangoztatnak egl bu-

darsdgot' attlil tr még
badarstíg marud'

szerencsés nyeraeseink: Szekeles Pétcr
né' (FelsZabadulá5 u'
4().) 6 alkaltlrlra szí.'ló
szoláriuor bór]clct
nycrt.

Hódi lstv ánrré, (Rá
kóczi u. l'17.1' Kissné

Krisztin Erika

111.,

176.) pedig cgy eg,v
5o0 Ft cls ajándékutal'
ván-t 1

kapnak'

Mc8ic.itése

ikcl ápli

lis 2 ig adhatják le

a

sZerkesZtősógl)en'

Turlrcl Iolstl

" lAl L\t \L ll()Li()

1o.6.NaqR(111

pangási ide.jű és hoss].anlartó bettgsóg.

Kedves Szülők!
5lerctrram Orröket ezúrolr is tájekozlaljli, hogy isk()lánkban elkeldódtek a
g\ ó8} teskle\' elós íták a:l arra rást.<ltllók
su átnára. Az osz tály\'izs8 ál atokon ki
sziírt gyerrnekek tallítási idó után a
sp(Jrtcsamokbiur Lerúórré Ttutács Móni-

kil 8)i)gvtonlász r'czctósével ijt csoport
l)ao \'chetlek lészt a 1'<.rglaük<lzásokcln a
Lö\ etkeZiiL slc.iIlt:
Kedden: fól kettijtljl lé1 hi|romig, tél
lrárrlnitrll 1'él négr ig'

sZeI(lán; a tanlcttd szerirtti 6- órában'

csiitörtöki'n:

Í'ól kettőtiil'

fól

háro

rrrig.

Az iskola a terenr trasználatba adásá
l'al' a szijlők pedig havonta 2_50 lolint

melyet a 8yó8ytonászllak
L,'ll nlajrJ tljuttalrri a m(8hcs/clt idópon
lig jiln]lnak hozzá a teruiirú megviúó
síúsához. Ha v.tlakit esetle8 kiha8Ytunk
a gYó8ytomára javasolt gye.eket ki]Ziil,
dc sziiksége lertrre r'á, r' agy cddig nem
jclelltkelett, illet\,c czutá]I láiik szüksé
gessé a gyógytoma' bámelyik lbglalko
záson rnegkeresheti a gyó8ytomáslt és
bckapcso]ódhat ezulát is. Szeretnént lra
iijvőrc slerves része lerure a syó8ytorna
bel'iZctóSóvcl

az iskola életérrek rrrás egészségnevelő
plograrnokkal együtt' Szeretnénk gyer
Ittekeirüben aZt a sZcnlóletet kialakíta
ni' hogy egészsógük órdekóben teruriük
kell valiurit.
KöZelcg a tavas7 ós a nyár , ez.zel a
kullalcs veszély ideje is. szeleü}ék aZ
czzel kapcsolatos fudniva-lók-ról tájékoztatni. Mint tudjuk a kullancsok err]őben
ólnek, de előfordulhatnak a gondozott
kcftekbelr' házak kiirül és bárhol' Az alj

A ntásik fij kílrokozílv írus niel1' szintén

ORVOSI UGYELET

idegreltdsZcri b(]te8séget okoz' maradall

márc.2-8. Dr.Vereczkey Gyula
213'323.30-ó3_5 2ü
márc.9 15. Dt.Tat| Znltán
273 510,30-634-26r
márc 16-22. Dr. Sövényhiízi I.
213-018, 20,422-686
már c.Z3_29. Dt.Vereczkey Gy.
márc. 3Gápr.5. Dr.Tari Zoltiin

tlhl'tclc

nr'.8 ir.lrn!-sri

(s .ulr"'sr!rt

dó károsodással gyóg1'ulhat VagY

it]<ár

halálos kinrcrretelíi is lchet' A kullancsok
nert nrindenhol eg)fornán- fcrtóZijttek

ezckkel a kór'oktlzókkal' Ig1 lakóhc
lyünk vidókén

a l'ertőZötlség

nlint

scbb,

vcslélye ki

ószak nyugat

Magyarországcrn, de utazhatulrl sokfcló'
czért a megelrizés rnódiait ncm árt meg
ismeuli' Legfontosabb teenrlók erdőről
rrrczóről lrazaén e rneggyóződni aról'
ho8}'kullancs van e va]úol a bőrbcn. A
li'l l.j/c5 \ L \/('l\ L' cB) <ttcs arátrr bJll lr' ' J
esípés ólil ellclt idtjvel' czórt a kull.ulcsot
rniclőbb ci kcll LivolítaDi. Ennek szak-

szerű mór-lja az, hogy közel a bőrhöz

mcglogjuk csipcsszel és enyhén iobbról-

balra csavaró, lassú folyamatos húzással
kivesszük. Ha esetleg a fcjc bcnne ma
rad' ncm jáÍ súl1'rls kiir'etlezrnónn_l cl'
ncrt l'ertijlij anyata()l íl a rósz lrem Laf
talma1' nóhánY nap múlva ma8ától kilij

kődik. A hel}i 8yó8ysZertárball

Közérdekű telefonszámok
I. Mentők; 1o4.

ll. Tűzoltóság: l05'

Helyi önkéntes nizoltók híVhatók:
Papdi László pk.:
2'/3 481. 2'73 2s0
Lerúó Arrtal clnók: 213 1'16
Varga László; 273 353
Borbás Arpád: 273 3,l9
AcS 's. ottó: 273 465
Takács Józsel': 273 36l

Márki István: 273

beszeÍezI\ető spreciális kullancs kiszedő

csipesz, kb. E00 forintos áron, melynek
hasznílata na8yon egyszení, cle bárkinek
meg is mutatjut szívcsen. A mcgelőzés
masil modju J \edoolas. dc csal a r i
rusos agyve|őg;tlladás ellen jelcnt vódclnet' ezért aZ oltottaknál is fon1os a

47.5

Fodor László: 273 454

III' Rendőrség: 107
Kőv'eti me9bízott: 2'7 2'796
P()Igárőrség elnöke:

Túró

Ist"*árr:

273 389

IV. Csongrád Megyei Polgárór

kullancs mielóbbi eltivolítísa.A védő
oltás aZ alapvédetlségkialakíL'ísát egy
éven belül adott 3 olúSsi biltosítja, a
fenntarlás pedig 3 éVente ismételt oltá-

szöVetség diszpécscr szolgálaÉnak

J lv;tl'(' kaPas/Lodla löbh felc Lttcg'reg

ára diu'abonlént kb. 1000 Ft' A_kullalcsok rajzása május végón-júniusban kez

túl a délutáni rendelések 17- ltj óráig

rlrzgllrs|bb a L)lnc-k,r cs a \rru\os

a
ezirJoüjt r-rlsz'.'rÜ

rriji'ónyzctról kerünek aZ emberre és ott

te{esltói lehetlrek' EZek köZiil kót lcg-

sokkal érhető el. Mint mint]cn vódőoltás
nak ritka csctbcn mcl]ékhatás, esetleg
szövődrnény itt is jclcntkezhet' a kezeL(1
orvos ezekról tájéko,.lat. Az oltóan;'ag

dik. Hogy addigra kialakuljon

\ cdclL\U8. a./ olla5olal
agyvclőgyulladás' A Lyme kór főként elkezdeni' ha vdarli igénybe akarja venidegrendszeri és bijrtiinctckkcl csctle8 ni.
i/ [ileti
szíy8yul l adáSsal '
Végül szeretnénk tájékoztatni bete-

izrlmgyulladással jellemzett hosszÍ} lap-

FELHIVAS
Mindazon őstcrnclők. akik l998
éyÍcátalán'zdóziLst kíl ánrrak válasz
tJlli. l/l ('5ak d\ kizárólag l9.)8' márcitrs 2Gig lehet kiizölni az APEH feló
(adóbevalláson, Va8y aZ őstermelői

igazolvárty hosszabbítása a]kalmáVal, anrikor a gazdajegyzőnél ke11 nyilatko
Zatot kitölteni és az APEH hez elpos

tíl.li\. Ez azokÍa aZ

őstermelőkre

r'tinatkozik, akik ntár 1997 ben kivál'
totÉkőstermelői igazolványulat.
A7 i8azolvány érvényesítésénél
czt
l'elté1len vegyék figyelembe! Akik

199E.

geinket arról, hogy április l-töl ezen-

,yw
i0cé a
,AGBARKAMA

tatást adtunk janu:ar 21 él
A felelőssé8

Márki Jenő: 272 884

VI. Tanácsadó,
Rőszke ÍeI.: 2'72- 609

taltanalt- Ügyeleti héten ez eg}'be esik
az egyébként is taltott rendelési idő_
vel. Ugy gondoljuk, hogy a nÉrki'ZeledtéYel, a kelti munkák ide.ién ez az
időszak a betegek számáIa jobban
megfelel.

Dr' Sövényházi llola

:,

A fentiekből adódó problémákért
rcklamációt nem á1l rnódunlban clfogaclni, rnivcl czckről részletes tájékoza kábeltéVóbcn ós a

l87

MEZoPATIKA HÍREK

1998 baÍl Váltanak igazolvifulyt' azokra
nem vonatkoznak a fentiek.

kl'túrháZban,
újságban is'

díjme ntcs telelbnszáma:

v. Kábeltévéhibabejelentés:

a

hclyi

a termelőt telheli a mu

IasZtásért.

Nagy Emő gazdajegyző

MosT vÁsÁRoLIoN KUKoRICA
VETŐMAGoT| PIoNEER SZEGE
DI KI5KU\ HIBRIDFK NACY V\
LASZTÉKBAN KAPILATÓK' MEc
Énxlzrpr A KUKoRIcA GYoMÍnrÓx ts. TELIEsKÖRÚ sZAKTA
NÁcsADÁs. MÉRSÉKELTÁRAK
SZERETETTEL vÁRJA ÖNoKET
KÓNYA IMRE
NÖVÉNYVÉD.Ü. MÉRNÖK
RÖSZKFN A TT ÁRUHAZZAI
SZEMBEN

FALU.SI .SUTT

11.

FOTO

szolgá|tatás!

Vállalok szobafestést,

miízolást, tapétázÍ"st és
egyéb festési
munkiilatokat
magánszemélyeknek
és közületeknek.

Fényképelőhívás továbbra is
a műveIildési házbran! Színcs
és fcketc-lehér képck elÚhívá
sa több méretbcn' Ut.inrende
lések teljesítése!
9x 13 as kép 21 Ft/db
13x1S-as kép 47 FÍ/db
Filmhívás 230 Ft/db
Több fajta
(Kodak, Agfa, Fuji) filmeket
is vászirolhamak! Rövid hatá
ridók, nem kell Szegedre

Pintér Csaba

Szeged' Thököly U. 1'7.
Tel.: 0&30/ó3() 988

Viírjuk kedves vásáritjinkat
Fo lyamatosan válttlzij akcitj_
inkból ízelítőül:
2literes Íjdítők 169 Ft
Képrslaptlk, heti laptlk,

213-466

Gázkészülék javítás, tisztítás
Te leÍjl n:

Üzenet 8'16 ig a/421-I68
Egésznap ()íl 30 43}067

Szikula Szilárd

Roszke IV. ker. 37'7 sz.

RENDKJVUL OL('\ON nr( B lch(
Az egósz család mogl,alálhatja

:

Víz- és központi fűtes szerelest vállalok.
Huttclra liiszlrí
R(jszke. Rzíkrjczi u. 6.

Tel.:272-)74

Jól akarjátok érezni magatokat?
Nem akartok az utazással bajlódni?

Akkor gyertek el Röszkére a
Felszabadulás u. ló3. sz. alatt megnyílt

AMAZON DISCO-ba!
Minden pénteken és szombaton ?24Lig

Gyertek el és
szórakozzatok jől^!
M indenkit szeretettel
várunk!

a7

METIKUMOKAT.

Keressc biírmelyikün]<et' iirömme]

áll

unk relrdclkezósére:

Bílirrt Arrdrea 273 554

Berta Józsefné Kossuth u. 7.
Borbásné M. MéE:.z. z73 349
Csány

i

Istv

árné 21

3

-21

2

Fazekasrré Molúl Eva Z73 321

Flge N\ita 273469
Homyáknó Orlik Ilona 273 366
Kerekcs Mónika 272 li53
Kónyáné Bcrónyi Mí.rnika 273-524
Király Olga 273 5()5

Laki

.l\tdi| 213-325

Makra Katinka 273-501
Ördögné Papdi Lstlz.sanna 2']3 37l)
Szcgvárinó J. Magtlolna 442'li47

****

Simson Schwalbe 30 ezer
ti)rintért e1adó.
Hornyi{k János
Tel: (Y:RO/435-150,212-634

lj.

igényeinek megf'eleló testá1xrló szc
rekct csakú8y, mint a slínes KoZ

Nagvbani piacra
fuvzrrt vállalok.

is!

PREMIER ELELMISZER

kedvezményesen vásárrlló klubtagok
k óréb e., Márc ius h'ó a p t)a n e l1

utazrlia!

postabelyeg, piLrkolójegy!
Dclhányárú soclró-öngyújttíkI
Jöjjön el! Várjuk!

Viuárnap

Svéd cég természetes hatóallyagu
mctiLu j termékcit l'orgalnrazt, ha
lóZat vár:a ont, úi szíl esen lépne a
LL.'z

KIubtagok a röszkei

|

UMBAN 20%

szolÁRl-

kedvezmén'vt kapnak.

Ruhatisztítás' festés olcsón

es

gyorsan!
Megrendelhető farmer íestése,
öltöny tisztítása, stb.
Tel.:272 140,273-Z5O

A február

1.{-i

SCRABBLE

bajnokság győzt ese: Borbásné

Márki Márta letÍ.
Lesz még verseny...

FALUSI SUTTOGO

Rószkt Közst8
KépYileló_lcsliilelének lnPj

n

Eng'sz1Ün: tlll,ÍIl]ltlt{t/c s %
lvlcgjelcnik: l200 pél(Lá0ybal)

szeÍk': ó758 Röszle
I]els7-aba(lLllá! U' lJ4

lel.: 6?J2J3244.

1:^x: 6?1273 597
I:eleIős kradó: \Ía8ylur l]is/ó
s^Íkesaő: Hofnyi:lk]Ió orlik I] olla
'I'óft
lcl/j s7Érk.] Ili!^hler I'á57]ó

\Ílllrkatatrsakj l]orl)ásl)é Malrki

](líllcZ

Várla

Jó7'\eÍ

GOI-D PRI]SS \Y()MD{
Szege(I, Bol(l(Basszrr)y sg1. 53 55

'Iel':

óz3il l]l
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