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Röszke KÖzség Képviselő-testületének t apja
követelmérryeknek is.

Nagy' örönrmel tudósítok arról' hogy
képviselő_testiiletünk az 1998 as évet is
rrrurr]<ával kezdÍe, hiszen az önkormány'
zat költségvetési rendeletének megalko'
tása nem tűrt halasztást.

A

rendelet-tervezet két hétig közszemlén megtekinthető
volt a polgármesteri hivatalban, s anrrak
elolvasása után szívesen vették a lakosság javaslalait, észrevételeit is.
S végül. biztos vagyok berrne, hogy
képviselőink <llyan helyi rendeletet fo_
gadnak csirk el, ami a lakosság érdekeit
és igényeit is maximá]isarr kielégíti.

Szerencsés irlőporrtban rendeztük
A számok tükrében is megismerkedÍneg aZ idei közmeghallgatást' hiszen így hettiirrk azzal, hogy mennyit és mire kölpolgármesteríink beszámolhatott a 97'es
tött önkormányzaÍunk 1997-ben' s
ól eredmérryeiről és az idei év terveiről mennyiből gaz<lálkodhat ebben aZ es'I'is- C)szirrte ijrömömr'e a művelődési ház
tendőberr' Tájékoztatő hiugzott el a kö'
liagY'tenne zsúfolásig me8telt. A köz
te1ezően igénybeveendő közszolrrrcghaltgaús egyiclejríleg tes tiileti ü l és is gáltatásokról, (települési szilárd és fovolt.
lyékony hrrtladék, valamint kérnérrysepElsőként Hernyák Imre településter_ rő-ipari szolgá1tatás) amelyekeL az
vezíj nrérnök ismertette a jövőre vonat-

ktlzó összevont rendezési terv főbb
isrnér.leit. Fő problémaként emelte ki a
zijldterÍilctek hiányát a községben. Az
elképzelések szerínt a jövőben a telepü-

megpíly áztat, s a legjobb

önkormányzat
ajánlattevők köZött

VálaSZt.

S végül a szennyvízelvezetésről szőIő

beruházásról esett szó, melyhez az őnkormányzat páIy ázati úton szeretne
hozzájutlti.
anyag i es zközökhöz

lós több pontján terveznek parkokat,
A mérnök úr pontosan
Összegzésként elmon<lható, hogy a
isntertette a kiil- és belteríiletre vonatkoközmeghallgatás több témát felölelő, S
l'ő relde|kezéseket, unit térképenSZem_ megfelelő érdeklődés által kísértfóruléltetett is. A rendelet_ter\/ezet áfogóan
mot biztosított.
kívanja szabályozni a telekilakítiís' épír
ztjldteriileteket.

kezés, a belteríiletek Í'elhasználására és a

lakóépiiletekre vonatkozó előírásokat is.

A

tajékoztatőban

a

környezetvédelmi

előírások, a levegőtisztasági szempontok

ós a hulladékok kezelésénekjavasolt
rnrxlja is szerepclt.

A legnagyobb felháborodást egy félrcórtelmezett rendclet_teÍv ezet v ál totta
ki, rnel;, községünkben szabályozni kívánja az állattartást. Vélemények htLng'
t.tlLLak el pro és kontra a témábarr' s
hcves szópárbaj alakult ki. A polgármestcr úr rnegnyugtatta a jelerrlévőket: nem

szándóka az önkclrmányzatnak, hogy

az áIlattarlást'
hiszen ez a falusi életmóddal teljesen
összeegyeztethetetlcn lerrne. A lényeg az
rrregtil tsa községiirrkben

állattartás hogyarrja? _ úgy, hogy a szű_
kebb és a tagabb lakókörnyezeteI se 7'a-

varia és rnegfeleljen az egészségügyi
I998.FEBRUAR

Január 28-án, rögtön

MASKARABAN

is

ismertetett 1998. évi költségvetési ren_
delet.

i:
:{

:i
t;
l:
:l
:l
:l

Megérkezett fursang,
a bolondos varázs.
Körötte rtnyözön,
Pompa és csillogós.
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Ichetu most angyal,
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koldus, vagy messiós.
Bórki vagy is belül,
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elrejt a takards.
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lÍlarc mögé bújhatsz,
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rabul ejt a vardzs,
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a tóncos forgatag,

:::

a pezsgőpukkanás

::i

Elhallgat a zene,

Tbvaszóll a farsang.
Hétkoznapok jÓnnek,
Lehull álarc, sallang.
Nem vagy mtir vardzsló
Nem is vagy messitis.
Az vagy, aki voltál.
Nem rejt huncutcsalds.

a közmeghallga-

gyalt és a közmeghallgatáson

t:

:!

Tun'rcz lőzsef

ás követő héten a testiilet újra iilésezett.
A polgármester űr ÍájékoztatIa a kép-

viselőket az elmúlt időszak legfontosabb
eseményeiről, tárgyalásairól, majd elfogadásra került a már több soron áttár-

'.."....:t

tartásba is. Sziiletések szátrta l99'7-bert

29, háza*ságkötés 14 alkalommal történt
községiinkben' A helyi nyilvántartásból
elhalálozás miatt kikerültek száma 60'
Az anyakönyvv ezető feladatkörébe tartozik még a névvÍl'ÍozIaúsiés állanpol-

A Képviselő-testtilet Röszke község gársági ügyek intézése is, mely az elmrrlt
l99B. évi önkormányzati költségvetését évben 21 volt.
413.803 eFt bevétellel és ugyanannyi kiA Csongrád Megyei Közgazdasági
adással állapította meg.

Hivatal munkatársának véleményezése

Csanyi Istvárrné a Polgármesteri Hi- szerint összességében megá1lap íthatő,
vatal anyakönyv t igazgatÍtsi tevékenysé- hogy az arryakönpi és népesség nyilgéről adott tájékoztatásÍ. Elmondta, hogy
a községben az anyakön1vi munka mellett a népesség nyilvantartási feladatokat
is ő látja el, igy az adatvá]tozások rögtön
áwez,etésre keriilnek a központi nyilván-

vántartási feladatok ellátása Röszkén jó
színvonalú|
(folytatás a következő

oldalon)

FALUSI SUTTOGO

I.

letett, hog"v ezeket a szolg.altatásokat ki

(az előző oldal folytatása)

Dörrtés született arról' hogy 1998.

jű.

01_től a Petőfi Sandor utca Felszabadulás utcai kereszÍeződésétől ÉNY_ra eső

síilykorlátozás 5t" je|zőÍáblával kell védeni, illetve ellátni, mel-yet az
összes írtcsatlakozástái is el kell helyez_
ni: Errnek célja, hogy a szennyvízcsatorna építésekormegrongálódott út iíllapota
ne romoljon tovább. Ebben az évben az
elképzelések szerint új aszfalt burkolatot
kap az elég nagy forgalmat bonyolító Pe_
tőfi utca.
sz'akaszát

"

Tisztelt roszkeiek

I

den adóalanyt megkérni, hogy a
személyi jövedelem lvo - áÍ, ame_
lyet t"írsadalmi sz'ew ezetek szánára

lehet utaltatni' iskolánk alapítványa
szfunara legyenek szívesek átuta] tatni

Az a|apitvÍtny neve:

"Tehetséges Röszkei Tanulók
Tiímo gatása Alapítviíny''.

Adószíma: l 9085593- -06.
1

SzÁrn]aszáma:
14ryűz8_10100589.

Köszönettel

az alapíw íny képviselő.je
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ne érvek, S no meg persze a vételi és

eladási árajánlatok is.

A képviselők

állapotú magínházat keresett megvásárlás céljából. Ennek a'z oka az volt, hogy

összegezték mindkét ingatlan előrryös és
hátrárryos nrlajdonságait iS.

hatólag szeptembertől rendőrőrs kezdi
meg működéSét, kb. 10_14 fő személyi

A döntés nagyon nehéz volt, a képviselők minden pro és kontra éryet szárr:l'
tásba véve hosszú vita utárr a falu

reményeink szerint a községben előrelát-

Az épületet az örrkormány_
zat vásárol.ja meg, a felszerelést, és a
állom;Árrnyal.

személyi állományt a rerrdőrség biztosít-

ja.

A felkínált épületeket a rendőrség
képviselői és a polgármester úr előzeteSen megszemlélte, s utána keríilt testiilet
lásra.

központjában

;l

fekvő ingatlan mellett

Végleges adásvételi szerződ,és
azonban csak az ingatlan sz-akértői vtzs
gálat után sziilethet, akar a másik ingatlan javiíra is.
Remélem, szeptemberi számunkban
új rendőrőrs av atÁsítőI tudósíthatok!
döntöttek.

Borbásné Mrárki Mafta

Kedves Sztilők

ii

!

tnlint azt Önök is tudjak személyes

ii

;i tapaszhlatból vagy hallomásból l997.

il nyarán látogal^ást tetttink Csíkszentdoii|i mokos erdél;i községben
KoZSegDen ahol
néhárry
anol nenany

A reggeliztetésen és vacsorázrata- ii
son kir ül egy napra való
l.e ii
ii
rünk az ide látogatóknak. Ezenkívíitil
Ez a kirándulásrrrrk a testvér isko_ néhány belépő megvásárlása lesz még il
lai és községi kapcsolatok kiúakíÍá-ami anyagilag érinti a helybelieket . ii
sának jegyében szerveződött A De a költségekhez a tavalyi eszten- il
ij reszfvevők családoknál laktak A dőhöz hasorrlőan ptlyázaü úLon pró- ii
;l szállást és étkezéstaz oll lakók biz- bálunk hozzájárulást szerezni ii
ii tosítottát<. Errnek a viszotzásara ke- társadalmi szeryezeÍektől , ezzel is ji
iirülne sor 1998. augusztus l. - 1. csökkentve a családokat érintő kiadá_ii
jl t<ozott . Azok akik részt vettek ezen sokat .
ii

i::o'eroelyl
|lg"]:i-not
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el
cr
gyereket<t<el
és szuroKKel
szülőkkel ,töltötlünk
B}trrcKcK]íel cs

ii

a

kiránduláson vállalkoztak

,
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hogy

szor.t az ide látogatók száma több
lesz , mint u*"..,yi"., Röszkéről
il uaznrnt< így azzal a kérésselfor-

odaji dutunt< a lálossághoz , hogy ha
ii .oa3u , Iehetősége megengedi vendéji gek fogadását
' akkor legyen szíves
ezt
a
szandékát
a plébánian va1y a7
ii
ist<otáuan jelezni . A plébanián Kartal
iili iskolában
Kartal
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kir;índulás Szegedre (nevezetességek, a Dóm tornyából paqofiíma...)
látogatás opusztaszerre

egy napoi valamelyik
füfdőben töltenénk
megnézünk egy alföldi

József plébános UraL az iskolában
erdőt
Vlocskó
Mihiilyt
keressék
ez
ügyben
egy szabadtéri előadás
i:
személyesen
vagy
telefonon
.
Vágy
főpraaa megtekinté_
ii
'l^'i
se...
ii A .jelentkezéssel azt vií]lalnák ,
i| hosv az idén - a fenl írt időoontban
ii - rigao"anak egy vagy két oirfuor és A jelenÍkezések határideje:
jl tooo-ten pedig Önöket fogadnák a
1998. márcirrs 3lij csíkszentdomokosiak . A vendégek itt
li

.:::::::.:::::::::::::....

Mindkét ingatlan a fő utciín található,
az egyik az ín. "alvégben" a másik a falu
központjában. Az ingatlan hrlajdonosok
részt vettek a testiileti üésen, s így szó
barr is elhangozhaÍI;l'k a mellette és elle

ii[,Tl'.",T:".hg']dAn':i+lirervezettprosramiaink:

:

Vlocskó Mihály

'',,k:ffi
:.:::.': :

töltésére.

kormátyzaÍ a község fő utcáján jó

ii

EIérkezeÍI ismét az adóbevallások ideje Ezúton szeretnérú min-

Ian alkalmasabb a rendőrőmi funkció be'

Kedves olvasóink! Lapunk előző számában érLesiilhettek arról, hogy az őn-

A kötelező kozszolgáúÍaásokra kiírt
Az előzetes felmérésekutan két ingatpályázatoka jelentkezőket, (szilárd és lan találtatott alkalmasnak a megvásár-

fblyékony hulladék' kéményseprői szolgáltatás) is személyesen hallgatla meg
a testiilet. Sajnos döntés még nem szü_

elé döntéshozaÍa]ra, hogy melyik ingat-

végezze a községben, hiszen egyik pályáző sem felelt meg maradéktalanul a
kiírásoknak. A pátyázők értelítéstkaptak' hogy a '' javított" páiyázatokat íjra
benyú.jthatjak. " Döntés később.....
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FARSANG HAROMNAPOK -

HÚsrncvÓ

-

Énkedr'es halálkám,

Z rr/é6ária Áiua/o'[

Mirrt gyerekpajások

KERESZTBLTEK:

Halálkrím, halálkám'
Lé,gy hozzám kegyelmes
Az'on a lalálkan.

FARSANG FARKA -

SoNKAHncyÓvasÁnxap
FARsANcuÉrnŐ -

-

TeÍLék ezt rég velem:
Hátulról fogd be majd

HÚsuacyÓrBoo

Hirtelen két szemem'

Három önfeledt nappal mulatta ki magát a neg,y_ S rrrirrl aki tréÍálcsak,
!eÍulapos böjtre komolyan készülő sok_sok keresz- Nel'ess ccy .jó na*yot,
tény család öregje, fiatalja az elmúlt századokban. Hattd higgyem'
.lézus negyvennapos böjtölésének és kínszenvedéhogy jászunt<
sének emlékérea régi idők böjti fegyelme igen szi- Amikor meghdok.
gorú
Böjti napokon csak kenyeret, sÓt, es
"száraz'volt.
/Falu Tzrmásl 1954
lővényi_eledeit, babot, borsót, ierrcsét, kukorica kását voLt szabad errni. Éscsak eg1nzer ehettek
rrapjában. Ésennek az épületes, önmegtagadó életnek jókedvű áldozatában öröme telt. Mert áldozatra csak .iókedvű emberek képesek Talán ezért vigadozott
három napon át.
A rnoslani életet figyelembe véve a hivatalos enyhítések következtében már nem
r'olna kötelezve eÍTe a böjtre a mai keresztény ember, de apáink buzgó élete megszentelte és megőrizte ezt a szigort, és sok csatád a legújabb időkig is megtaÍtotta.
Nern zsírra], hanem otajjal főznek. A keresztreÍbszítésre emlékeztető pénteki napokon kimarad az étkezésből a hús, és egyetlen nagyböjti hétköznap nem múlik
cl valami önfegyelmezés nélkiil.
külön edényt
Sok helyiitt aruryira mentek, hogy a böjtös eledelek készítésére
haszná]tak, vagy húshagyóked<len lúggal mosták ki a szír nyonrát a lábasokból.
Nevezték madzaghagyókeddnek is a farsang harmadik napját, utalva arra, hogy
tlisznótori egyetmáS nem lóg már madzagon, nincs kéznéI,nincs szem előtt.
"No most mindennek minden elég legyen,
Ember tillatnak a legjobb kedve legyen,
Még a feleségem ís bortól részeg legyen.
Megyek ,-addszni, eló az agarakat.!
Meguntam már nagycsn a sok madarakat.
/IÁzíLr -j át ék
Temeswíri Pe|bárt írta l49}ben:

G y e r gy

ó

dit

ró bó l

/

Ezekben a napokban hárry keresztény cmber fordul a hit világosságából a sö1étség
cselekedeteihez, a torkossághoz, az iszákossághoz' a bu.jálkodáshoz. Az efféle emberek a farsarrgban istenüknek aváIasztják a sátánt, akit álarcos múlaággal és ízléstelem énekekkel dicsőítenek " -Egy török köVet Bócsben a császár udvarában
mtrlatva, Iátta a keresztények farsangolását. Azt javasolta a török császárnak, hogy
ha valúa a keresztények ellen hadat akanra indítani, cselekedje azt farsangban, mert
akkor harmadnapig rnindnyájan meg szoktak bolondulni a keresztények.

/Bod Péter törtérctirő I'/60l

FARS HANG

- Hát nrdod, I-a.jos, a fiad napról
napra jobban hasorLlít hozzád.
_

Mit követett e] már meginl az

csibész?

a

Az iskolában a tanítő nérri kérdezi:
Gyerekek, milyen idő ez': "Élszép

vagyok"

Múlt idő_ tanító néni.

Miér1 nem nevettél a viccen, amit
Kovács mondott?
Mert utálom Kovácsot. Majd ott-

Mezei Rozália
Mezei Járros és
Lepár Rozália kislánya
1991. oktíber 31.

JEGYESBK:
Szögi István Szeged
Szögi lstvián és
Tombácz Roziília fia

Hódi Ibolya Röszke

Hódi József és
Csikós Gizella leÍnya
Katona Tibor Szabadka

Katona Vilmos és
Szűcs Ilona fia
Tanács Zsuzsanna Röszke
Tanács Imre és
Tóth Gizella leanya

HALOTTAK:
Kiss Lukics 59 éves
+|998. jotnér 2.

Szécsi Andrásné 84 éves
Tóth Mária
+1998. január 16.

Széll Dezsőné 97 éves
Fodor Piroska
+1998. jaluát 22.

Belterületen örömmel megyek hőnszentelésre m indazoklnoz, akik szívesen fogadnak és kérik akár telefonon, akár a templomban.

hcln nevetek.

P1ébzuros

Az1 mondja meg, tanár úr, miért

adott a fiamnak matekból egyest:
Azért, mert rosszabb osztÁlyzaÍ sajnos nem léÍezik.

iiiliiiii:i:)r:rrrrrrrilil!ii!l

Már köztudott, hogy a személyi jövedelemadó újabb 1% - át a
Magyirr Katolikus Egyhaz támogatásiíra lehet felajiínlani. Ehhez
nyomtatott kész nyilatkozat kapható a plébiínián ' Az egyhaz úgy|| neyezfrtt technikai szÁma.0011' Aki így Szereüle segíteni aze$-,:i
űrlapot a plé:i
:: ház'arryagi gondjain, vtrsiírngi.;xry,

[ffil:lf:rj,en
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Falu Tamás ocsa

jegyző.ie volt.

Igazi neve: Dr. Balassa Lajos. 1977.
.|úlius 13-án halt meg 96 éves korá'
ban. Kis négysoros versei a tisztasá-

got lehelték és a gyermeki hitet
hirdették. Egy hívő' Istent és embert
szereÍő öreg, de mégis fiatal szív ize_
netei. Egyszeníen beszélt, szabadon,
Szeretettel és bölcsen.

Az oldalt

szerkesztette:

Kartal József

FALUSI SUTTOGO

3.

A

százholdas pagony hírei

Január utolsó napján ismét úton szeretnénk megköszönni,
megrendezésre került a miár ha- hogy résZ vettek arendentényen.
gyományos jótékonysági bál, Soha nem volt még ilyen nagysámelynek bevétele évek óta jelen- mú érdeklődő, mint az idén.
tős összeggel potolia óvodiínk já-

tékvásiírlásra fordítható szetény Köszönjük

L.enkó Antal

Makra ZnllÍn

kereteit.

a BMV Bt.
Ebben az esüendőben, úgy tűCsonka Imre
nik, remek időpontot taliíltunk a
Fehér Szilveszter
bál 1ebonyo1íti{si{ra. Csata Vili és
Kartal József
Molnár Csaba
segítői - ahogyan azt mát megMolnárné Perlaki Julianna
szoktuk - kitűnő vacsorát késáter
tÍrmogatását
tek. A hangulatos zenérőI Baliázsfi
Lajos gondoskodott. A műsor, Köszönjük, hogy a tombolára
gyomaendrődi óvónők fekete ajándékot ajánlott fel
színhá'z produkciója, igazi érdekesség volt. A rendhagyó tombola
Áfra Karoly
Benkő Ferenc
is sikert aratott.

Remek hangulatban hajnalig

táncoltak a vendégek, akiknek ez-

Deak Ernőné
Euro Chicken Kft.
Fábian Lajos
Gelateria Cukrászda és Kávéző
Hornyákné orlik llona
Horyáth Géza

Coloris Kft.

CPC Magyarország Rt.
Csőré Zoltárt

1a

'#K

á/'--{\!-p

Premier

Sutus Antal

Szögi Imréné
T & T Szupermarket
Vecsemyés Antal

Via Simplex BL
T.ebraMarket

A Zr,bra Marketnek kiilön köszönjük
a biifé működéséhez nyújtott segítséger
Végiil' de nem utolsó sorban köszö-

nettel tartozunk a művelődési báz és a
napköziskonyha dolgozóinak' akik közreműködésükkel hozzájlárultak óvodai
kollektívánk sikeres mrrnkájahoz.

az ővoda apraja-nagyja

GYEREKEKNEK
i királykisasszonynak
^óf öltödtt a farsangi
bálra. Miír csak a koronát kellene a fejáre tenni, de nem taliílja a labirintusban.
Segttsetek megkeresni a
helyes utat!

\&/

Sarkady Sándor
Farsang
Fruskik, Zsuzskik,
Dorottyrik,

Jdrjótok a bolondjdt.
Dínomdónom, vigalom
Nincs a tóncra tilalom

M askar ó.s ok, b ol ondok,
kizuÍtok a kolompot,
Takarodjon el a tél,
orvendezzen, aki él|

FA7EKA5.:bALA?I
'' '-.- j €{ves''
.'

'''
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16 település vesz részt, melyeket csopor
tokba sorsoltak. Nekiink a véletlen Mó_

rahalmot jelölte ki. Errnek én rragYon
örültem, mert Mórahalom közösségszervezőjéveI Magyarné Rozivttl nagyon jó

a kapcsolatom. Egy alkalommal a

KULTURALIS

"társulatunk" szerepel majd Mórahal-

SZoMSZÉnolÓ
"Szt;nrszéd<llni" csak túhoz
.jár az emllcr. akivel szeret beszélgetni, aki jíl ba-

rát! ()rijnrnrel tuclósítok anól' hogy rni is
rrtcg.vünk sztlmszédrllni Mórahalomra!
Délnrag_v artlrszág

A

szerkesztőségében fo_

gant aZ ijtlct, nosza összetrorntlitálák a
l'onzáskörzet művelődési házának v eze'
t(jit, s a kultúra iránt elkötele'zeLt szak'
cIrrtlereket. Az. eLképt'elést nagvon jónak
találtuk. s így megsziiletett a Kulturálisszomszédoló gondolata, melyrrek céIja a
kiizségek közcjtti isnrerkedés, jó kapcso_
latrlk, tlarátságok kialakítása s a helyben
rnÍiki)r]íjkrrlturális csoportok vagy egyé
rli ctíjadók bemutatása. A rendezvényert
Szerctettel varjuk az elsíj röszkei

sCRABBLE BAJNoKSÁGRA,

* betűjátékra *
nrelvet l998'február l4-ón szomba-

ton du. 15 őrától
a löszkei nrűvelií<lós há:z:aban rendezünk meg két fordulóban.
A fődíj. egy 2000 Ft-os

Ncl'czósi

vásarlási utalvzrny
díj 200 Ft, melyet a ver

senyzők vendéglátására forclítunk

rni

moÍI' egyszer pedig ők jörrnek vendégcskedni' S persze szép műsort adni az
érdeklődőknek. Az előzetes tervek szerint a röszkei csoport február 21-én

Íbg vendégszerepelni a mórahalmi
művelődési házban, 15 órakor. Elég

nagy és lelkes csapattal indulunk, a műsorurrk is sokréní, s minden koroszt'zrly
szerepel berne. Fazekasné Évia mrír fa
lunapon látott "lakodalmas" játékot rnutatja be osztályával, Vastagh Judit saját
sz'erz'eményeiből Í'og előadni dalokaL, az
iskola énekkara Piroska Györgyné vezetésével fogja véleményeim szerint elkáp-

rát.taÍnt a rnórahalmi közönségct.
Síkeriilt I'eléleszteni egy régi hagyo-

lnárryt is, lriszen már hónapok óra

f<ll-y_

nak a régi "CsUTRI"_iáték próbái

a

lelkes Gorettis fiatalok és a nyugdíjas
k1ub tagjainak segítségével.Erősítést ka-

pott a csapat Bodor Mórrika személyé
ben, aki időt és fáIadtságot nem kímélve

tanította be a táncokat a fiatalokrrak, hi_
sz'en ő már komoly néptánc műtra tekint
vissza. Tárrcos pár.iával, Lacival vállal

ták' hogy egyéni tárrcokat (piárost és le_

gényest) is

bemutatnak

a

szornszódoláson. Nagy várakozással tekintek a Csutri elé, hiszen Mórahalmon

debütá a társaság. Nyugdíjasaink is kitesznek magukért, ők szebbnél-szebb
rrépdtrlokat adnak elő. Nyolcadikos lá
nyaink a már ismert kan-kan táncktlre_

ográfiával lépnek szírrpadra' Hornyiákné
Ica verset fog mondani, s a rendezvény
lebonyolításában is segíségetnyújt. Kérem, szurkol.janak a szereplőkért, s aki
teheti el is jöhet megnézni beruriirüet| A
szomszédoló folytatásaként februar 28_
árr a Móralralmiak látogatrrak Röszkére.

AhogYarr én Rozit ismerem, szírrvonalas

műsorral örvendeztetnek meg

bennürr_

ke t.

Kórem, aki teheti, látogasson el a művelődósi hiízba
1998. február 28-án lS-kor,
a mórahalmiak vendégszeleplésére!
ElőreláthatóIag a Csutri-t ezen a napon is bemutatjuk, hiszen a
helyiek még nem láthattiákl
A műsort baróti beszélgetés és szerény vacsora kcjveti. Érdemes
lesz ellátogatni ezen a narpn a művelődésiházba, szeIetettel Viír_
juk a község apraja-nagyJatl

LION

B.M.M.

Gondolatok egy nemes cselekedet elé...
Tisztelt Röszkeiek!

SegítségÍilmcllékelünk egv rnár kitöltött adatlapot, s nagyon várjuk a visszajelzéseket. A cél nemes' Kérem, keresseNagyo.{r szép és Ílemes kezdeményezésről szeretrréÍLk lájé- nek meg a művelődési házbtur az elesettek adataival!
koztahi onöket, s egyben segítségiiket is kérni!
B.M.M.
Röszke Község orüormányzata a II. világháboru hősei és
Díszes
és
szerény
halmok
kozött
áld,rszatai enrlékéreún. Hősök Körryvét sz'ándékozik meg.ielerrKatonasírok sora, holt légiók, hdborúk, harcok,
tclrri. Ezzel lehetővé válna, hogy a községnek egy saját HoVégtelen békébehanyatlcltt Serege. Győzők,
sÖr rcÖNyVE legyen. Ez i"könyv -étto' s-Lgyánakkor
legvőzottek
taposott, kioltott hajdani volt
rirökös emléket állítarra a mi lrőseink és háborús áldozalaink
életek.
Messzire
hozcltt az indulai, megokolt és
stámára. A kezdemónyezést Gy.ulai Errdre nregyéspüspök úr
oktalan
rdció,
ptlrancs.
Hot élted.röpke életed,
ís támogatja. A rlokumentáció elke1szítescben az Önkormányhol vórt rád anydd, húgod, kedvesed? Mit
t'at az. egyháL és a h<lzzáÍarLozők működnének együtt. A]rhoz,
gclndoltól mit houon neked a sors, miért
lrrlgy a kiadvány méItóképpen és pontosan készülhessen el,
hogy csak azt tudd elkerülni? Nem
fuhószkodtó.l,
kórjük a családokat és hozzátart<lzőkaL, hog_y segítsenek benadatott
meq,
pontot tex golyó, vasszildnk
Soró'odra
nünket minden olyarr adattal ami az eleselt hősi halált halt volt
és itt tigyazott neked a halál.
ltozzáI;r Loz'őikról, csal ád tag jaikról 1u dnak. Ez ú ton kérek m in Elveszett minden remény, szép ólom s tovatíÍnt
tlcnkit, akirrek családjában, rokonságában, szomszédságábarr
Mivoltod, s egy szempillantd.s_ez egy mós Világ.
il_1'en személyről hrdnak, tölLse ki a Suttogílbarl mellékclt kér
Csak a csönd, a csönd sustsg neked, nektek júk octalent.
diíívct, s azt hozza be a művelij<lési házba, úto1 az' adatokat
fuIost már itt ólnodod végig parttalan ólmod
i)sszegvííjtjiik' Aki esetleg fényképpel is rendelkezik az ele
ttivol hdzad, huztid.
settről, az't is hozza be, a könyvben fényképpel jelentetjük
Istenern,
Ök tobbre voltak érclemesek.
rneg' Ha a kérdőíven szereplíí minden kérdésrenem trrclnak
oh
nemzedék,
hólds légy azok irónt, kik teérted is
vírlaszolni eZ nem kizárő ok, hogy a kiadr'ányban szerepel.jen
me g sze nv e dett é l et ü ket v e Szt ett ék. C si l l ag o k ő k
az elhunyt személv.
a végtelem égen, lelkünkben élnek.

FOTO
Fényképelőhívás továbbra is
a művelődési hifuban! Színes
és fekete-fehér képek előhívása több méretben, utánrende_
lések teljesítésel
9x13-as kép 27 Ft/db
13xl8-as kép 47 Ft/db
Filmhívás 230 Ft/db
Több fajta
(Kodak, Agfa, Fuji) filmeket
is vásiírolhatnak!
Rovid hatiíridók; nem kell
Szegedre utazniat

ELADO

Röszkón a Felszab. U' z3l.
sZ. alatt régi építésűparasztház, gudálkodásra alkilmas
melléképületekkel ( pince,
ólik, góré stb.) 550 négyszogö1 területen kedvező
áron eladó!
Érdeklődni: Röszke,
Szegfű u. 6.
vagy a 212-859 telefonon
egész nap

VÉGLETES vÉGZET
Balek Bernát

egyszer

1'7 éves 8.

osztáyos általános iskolai tanuló, aki az első osztáyt

íjra járÍa, a nyolcadikat pedig

most gyakorolja másodszor, biológia őr/al a

többiek előtt azÍ mondta a tanar úrnak, hogy ő bizony öt példanyban k]ónoztatrrá
osztáfőnök nőjét, mert szép fiatal, hosszú haja varr. Vastag énékiszája van és
szép kerek mellei olyan<lk, akár a harmatos grapeÍ'ruit, de a formás ülepe se kutya.
}y'reg azért is klónoztatná, mert olyan kedves és nem mondta meg aZ igazgató űrnak,
hogy a múltkor rajtakapta őket, amikor ahelyett, hogv tesí őrín fociztak vo]na' a
tornaterem öltözőjében cígiztek, és azon versenyeztek, ki megy el előbb. A tanámó
ment el. Be is csapta maga után az ajL6t, írgy megijedt, amikor véletlenül benézett'
A Szöszmöt néni kendermagos kakasát is klónoztatná, mert nemrég megkergette a
Hebrencsék pittbdlját, amit ő utál' és kiilönben se lehet tartani, mert olyan nehéz.
Nos nem eZ utóbbi kijelentése miatt tanácsolták el az iskolából.
Balek Benrát kicsapcltt diíkezekut'árr bánatában úgy rlöntött, hogy semmi értelme
tovább az é|eInek Irny.alt egy bódító LSD_s bélyeget, lecsapott rá egy vörösboros
kőIát az. iskolától ketÍőstázegy méLer tíz centiméter távolságra lévő talponállílbarr'
hogy földobódjon a közeli közúti híd tartóívére' Mert elhaIfuozÍa, hogy onnan l'eti
le magát. Balszerencséjére a bétyeg hamis volt, a vörösboros kólából pedig hiányzcltt
a kóla, így lel kellett má:;znia. Amikor pedig a mélybe Vetette magát, épp cgy szénát
szállítő lovas kocsi tetején landolt. De amikor onnan lecsúszott, kificamodott a
bokáia. Mivel nagyon l'ájt, elhatarozta, hogy mégse lesz öngyilkos' mert aZ nagYon
fájdalmas lehct.
Trrrtlcz Józsel

Virtuális valóság
Hold Kolos, tartóselcm emelő iparitan hallgató, derék hazánkÍia egyik napon

szomonian

lapasztÍrlt-ir.,

lrogy elcven báziálla:ua.i egy perzsa macska, cgy angóran-r'úl

és egy pekingi palotapincsi búskomorságba estek, később féltékenységirohamot

kaptak és annak rerrdje szerint nregdöglöttek. Fogta hát emberünk ásóját' szép rragY
gödröt ásott a trágyzrrakás ttjvében, és szépen elhantolta kedves háziáúlaIait.
lgerr csak elkeseredett, amikor a temetés befejeztével tamagochi (jelentése: tojásból kikelt) háziál|atai: egy nyúl, egy cica, és egy ku$rrs, gondoskodás hiiányában
és életelemeik lemerii]ése következ-tében- glóriával ékesítettrepiilő angyeúka képében képernyőjükörr-, lelkÍiket áI^dIÍLk a terelntőnek.
Mert elemmel műkör]ő állauit jobban kcdvelte, mint a "whiskásán", sárgarépán
és "pedigré pálon" nevelkedettcket , nekik rnéltóbb tenretést LeÍvezeÍL. A dtrnaszek
tenrető rriár megtelt ' így a't' I9I2. április l2'él az Eszaki- tengcren
"'oita.'űgo"hi
elsüllyerlt Titirnicon kíviurta őket örök nyugalomra helyezni, de Intenreten Órtesüll
arról, hogy az már teljesen megtelt. Yízze|'
teher
Ez.6rL így gondolta, hogy a következő interkontirrerttáis-orbitalis-lrrnáris
taxival a Holdra száltítja kis kedvenceinek élettelerl, kimertilt és lemeriilt holttestét.
Ez meg is törlént. Miután "ellroldalla" a kis tetemeket, visszatért a Földre.
Kedvese már várta a kiskapu előtt, citronrsárga szív alakú virtuális szeretővel a
markábalr. Mentert az jfi'űr kez'ébe is n,vonrta egy csattirnós pofon kíséretében,s a
következő szavakat sziszegte a fülébc:
-Fogd ezt a roharlt vir'tuális bögyöst te holdkóros! Vegyél neki virágot, őt ölelgesd
és csókolgasd! Vedd tudomásul, hogy én pedig most megyek és veszek a havi
kajapénzemből egy vir[rális barátot magantnak, ha éhen'döglök is.

Turucz lőz'sef

TITOK
Bennerl vagyok
s te bt:nnem,
ttégscn értjük
egyruóst.

Voltunk, vagyunk,
leszürtk,

de nem érthe'tjük
titkát'
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Tudok rólad
mindent
és semmit sem
tudok.

Sejtelmes
titok vagy

akór u szél,
a rtny
uz órnyék,
a végteLen tér
és a tt|voli

csillugok.

Turucz Józsel
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Kérdőív a világháborús hősök és áldozatok
.' kegyeleti díszkiadványa
a HoSoK KONWE elkészítéséhez

lskolai végzettsége,foglalkozása:

Katonai rendfokozata:...............
Bevonulás időpontja:...
Alakulatai:..

A bevetés helye:.........

Elesett' eltÜnt:.........

Egyéb közlemény..

Ui.: Ha van fotó az elhúnytról' kérjÜk azt is mellékelni.

TEVEDES
Az emberiség sorsát
megarrnyi tévedésalakította. Fölgyorsrrlt, vágta_
tó világban élünk és

egyre-másra dőlnek meg
eddig igaznak vélt hiedelmek és tudományos
megállapítások örök éle'
tiínek vélt falai. Ami teg-

nap megcáfolhatatlan
igazságnak tűnt, mára
már kideriilt, hogy nem
egészen úgy volt. Többnyire elhisszük' amit a
médiak felénk közvetíte_
nek, pedig...
B

ertrand Russell

1970-ben elhunyt angol

matematikus, filozófus
író tömör megiíllapítása_
a rejwény számozott soraiban-, ennek a gondo-

latnak a folytatása
lehetne.

PILLEKÖNNYŰ

(a nagy ábra közepén)

VÍzszintes: 1. Tajték

4. Körrrr1rífém röviden 5.

Kerti házikő 6. Képző-

művészeti alkotás 7. Al-

1ókép. Függőleges:

1.

Előbbre jut 2. Formával

kapcsolatos. 3' Tö1tött
péksütemény.

.Ianuári számunk

helyes megfejtése: Senki sem oldhatja meg a
problémfifu annak, aki-

nek az a problémdja,

hogy a problémdit nem
akarja megoldani.

Ez alkalommal követ-

kező rejtvényf ejtőinknek
kedvezett a szerencse:

Sebők Szilveszterné

(József A. u. 3.)' Kovács

Antalné (Vasvári u. 2.)'
Király Tamás (Szeged,
Urhajós u. 8.)

.'Mindannyian 500-

500 Ft készpénztvehetnek át a műv.házban.

E havi

rejtvényünk

megfejtésétmárcius 4-ig

Rejhényfe.ltőinkhez: Elírd's és nem génmanipuldció következménye, hogy előző rejnényünkben a kentaur meghatdrozdsa
"fulil rtrf, alul ló" helyett, ftlül jbrf, alul nó-ként szerepelt' Elnézést!
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Biztons águnk
Februar 6-án a Röszkei Kossuth Terrnelőszövetk ezet ebédlőjében tartotta év _
t'árrő közgytt'ését a polgárőnég.
Az iÍurepségen részt vettek: Magyari
László polgármester, Szűcs József jegyz(i, a községi képviselő testülettől Cson-

ka lmre és Bende Szilveszter képviselő
rrrak, Vlocskó Mihály az iskola igazgarója, Csikós Gellért százados a szegedi
Belvárosi Rendőrőrs parancsnoka, Magvari Béla a Csongrád megyei Polgárőr

Szöveség elrröke. A helyi rendőrcég ré'
széről Megyeri ZolIÍn törzszász!ős, Sza_
bó József zászl'(ls és a nemrég
községünkbe v ezény elt Németh Gábor
l'őtörzsőrmester. Jelen volt Banra Karoly
a helyi Tsz telepvezetője a Tisza Halászati Szövetkezet igazgatőja Gulyás An-

tirl és Maronka 7'so1t a Zebra Market
tulajdonosa, valamint Laczi ZoltÁn és

Papp Róbert vállalkozók. Természetesen
a polgarőrök sem hiárryoztak. A részwe-

vők családtagjaik, feleségeik társaságá-

barr jelentek meg az Íirrrrepi eseményen.

Széll György nyitotta meg a közgyrí_

lést, majd köszöntötte

a kedves vendége-

ket, utoljára, de nem utolsó sorban
cmlítve Koncsek József főszakács urat,

akit deníS kacajjal és tapssal jutúmaztak
a jelerrlévők, örömmel nyugtázva, hogy
a közgyrílés végezIével egyetlen résztvevőrrek sem kell korgó gyomorral hazamennie.

Turó IsWán az egylet elnöke többek

között

beszámolt arról, hogy az elmúlt

évben öt fővel emelkedett a|éÍszfun'így
mosÍ 26 polgarőr tevékenykedik közsé-

günkben. Röszke I.-IV. kerületének felügyelete közbiztonságínak őrzése a fő
feladahrk, de ha szükséges, a falu közigazgatiísi haÍÁréntul is besegítenek a
Íarsszerv ezeÍeknek. Rablás, betöréses

lo-

pás' garáz'daság sajnos az elmúlt évben

nem egyszer előfordrrlt. Ilyen esetekben

az iúézkedőrendőröknek segítettek a

helyszín biztosítÁsíníl,vagy hatósági ta_
núkéntvettek részt az ügyek lebonyolításában, az M 5_ös út forgalmának
biztosításában. Számt'alan esetben jelen

ér dekéb en

befizetett anyagi hozzájárulásokat és
azon magáns zemély ek támogaását, akik

támogatrri az önvédelmi egylet munká'

tagtársnak megköszönte az őtzefl'en, fáradságot nem ismerő áldozatkész mun_

telékébetaÍtoznak majd. A működéshez
az önkormányzat biztosítja az ingatlant.
Az épület és a telek megvásiírlásírhoz ál

jövedelemadőjllk lvo-át aján1ottÍk fel az
egylet működéséhez. A körzeti megbízottaknak példás helytÁllásáért, segítő_
kész együttműködéséért külön is
köszönetet mondott. Végezelril minclen

kát' a feleségeknek, családtagoknak

FALUSI SUTT

Nagv valószínűséggel 1998_ban
Röszke községben rendőrőrs kezdi meg
tevékenységét.A rendőrőrs öniálló őrsként tevékenykedik, 14 fős létszámmal.
A körzeti megbízottak is a rendőrőrs kö-

pedíg kitartó tiirelmét.

lami támogatásra is szfunit az

Béla a tervekről elképzelésekrőlbeszélt.

Felszólalása végéna polgármester úr
megköszönte a polgárőrség áldozatos

A

beszámolót kiegészíweMagyari

Elmondta' hogy a Magyar Polgarőrcég
országos Szövetsége és armtü tagszer_
v

ezetei közhasznú szerv ezeÍeWéalarkul

A

-

tervezet szerint ezáIÍal az
önkormányzatq+k é' a jegyzőnek lehető_
sége lesz az OnkormányzaÍi Törvérry
alapjzur az önvédelmi szervezetekre fel_

nak át.

adatokat átarlni a közrend, közbiztonság,

valamint a bűnözések megelőzésének teriiletéből. Ez évben megvalósul a polgárőr továbbképzés is, amelynek keretében
a vezetők a Szegedi Rendőrtiszt helyettesi Iskolan képzeÍÍtanaroktól jogrend,

közbiztonsági- és polgárőr szakfelada_
tokból előadásokat hallgatrrú és a tan_

folyam végénezet tantargyakból vizsgát
tesznek. A képzésköltségeit a Szegedi
Megyei jogú városi onkormányzat fedezi. A polgárőrség tagjairrak továbbkép_
zéséthelyben kívánják lebonyolítani a
városi rendőrőrs, a helyi megbízottak és

a pedagógusok bevonásával.
Afra Karoly gazdasági vezető ismertette ezután az 199J-es év pénzügyi és
gazdasági eredmérryeit. Az elmúlt évben
az egylet364 ezer forinttal gazdiílkodott.

önkor_

mátlyzat.

munkáját a község lakossága nevében'

Szűcs József elmondta, hogy a pol_

garőrség jelenlétének is köszönhetően az
elmúlt hónapokban csökkent a sttlyos
bűrrcselekmények száma községtinkben'
Beszélt arríll, hogy hamarosan rendelet

születik a mezőőri tevékenységről. A
rendelet értelmébena mezőőrők a jegyző a|kaJmazásában tevékenykednek. Díjazásukat is rendelet szabályozza. L
díjak egy részétaz érdekeltek, más ré_
szét a költségvetés fedezi, de helyi források megteremtésére is lehetőség van.
Csikós Gellért százados arról beszélt,
hogy őrsparancsnoki tevékenységének
kezdetekor felettesei elsőként a röszkei
polgárőnéget említették.Nem csalódott,

másfél éves együttműködésük edrlig

eretlményes volt. Nagy segítséget jelen
tett ebben az a tély, hogy az elnökváltást
követően Turó István személyébenolyan
vezeIő keriilt a röszkei polgárőr szerve_

zet éIére,aki emberi hozz'áá||ásával
nagyban elősegíti a gsapat

A

murrJ<áját.

Drogzrmbulanciávzú karölfve a ren-

Ennek az összegnek jelentős részét,
mintegy ],58 ezer forintot költöttek
üzemanyag v ásárlásra. A társszervezetek
tagdíja, a biztosíási hozzájítrulás, a két
közgyílés költsége is jelentős kiadást je_

dőrséget a kábitőszer függőség felismeréséveIkapcsolatban együttműkcidést
teryez' és ebbe bevon.iiák a polgiárőrséget

vásároltak a szolgálati gépkocsiba. Ez

Egyesiilet.

lentett. Távcsövet, zseblámpát' poroltót

utóbbira azértyan sziikség, hogy ha ne_
tin égő gépkocsítkellene oltani' kéznél
legyen a megfelelő oltóeszköz.
Magyari LászIő a közbiztonság helyvoltak, irhol a közbiztonság érdekében
zetérőI beszélt. A bűnesetek megelőzése
cselekedni kellett, önként' szabadidejüket feláldozva, mindenféle fizeség nél_ céljából testületi ülésen a "Védelmi
kül. Beszámolója végénmegköszönte a Blokk" keretében külön kívárrnak foglalkozni a község közbiztonságának helyPolgármesteri Hivat'alnak működésükzeÍével. A rendőri szervek, a polgrárőrség
höz nélkülözhetetlen támogatását. Köszönetet mondott a Röszkei Kossuth és az önkérrtes tűzoltók bevonásával
Termelőszövetkezettől kapott nagymér- megbeszélik a fölmerült problémákat és
tékű tímogatasáért, Magyari LászIő pol- egyeztetik a teendőket. A Budapesti Műgármester írrnak és a képviselő szaki Egyetem szakembereivel 160 csatádnál készitett felmérésszerint a
testiiletnek a "Röszke Közbiztonságáért
Közalapíwany " léIrehozásában nyújtott lakosság körében a közrend, közbiztonKiemelte az aIapitv ány ság megszilárdíása a legfontosabb fel_
segítségéért.
anyagi támogatói közi| Laczj ZnltÍn és adat. Ezért az önkormátyz'at ezze| a
kérdéssel a jövőben kiemelten foglalkoPapp Róbert egyéni vállalkozók adományait. Megköszöntc a lakosság részérőI zik és ez évben 160 ezer forinttal kívánja

8.

ját.

is.

Névváltoztatásra is sor került. A szer-

vezet neve ezentítl: Röszkei Polgárőr

A közgyűlés végénMagyar Béla ötéves tagságuk elismerésekéntoklevelet, a

polgármesier úr pedig pénzjutalmat
adott át Turó Istvárrnak, Keczeli Attilának, {fra I(áfolynak, Sutus Antalrrak,

Fekete Tibornak, Fábián Lajosnak és ifj.
Sutus Antalnak.
A testiilet eredményes működése ér-

dekében kifejtett tevókenyégéértTuró
István az egylet elnöke Magyari Lász|ő

polgármester úrnak ajríndékotadott át.
Az iinnepség hivatalos része ez-zel véget ért' ám az ízIetes Vacsora elÍbgyasz
tása után a vendégsereg zöme hajnal
hasadtáig egyutt maradt. A hurgulatos
z'enére ki_ki kedve szerint kitáncolhatta
magát.

-TURUCZ-
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ról' de bízunl benne, legközelebb még
jobbtrn szerepelrrek fiúink' GóIszerzőink

ORVOSI UGYELET

voltak: Csányi Tamás, Papdí Csaba, Sövétyházi Gábor 2 2' Vecsernyés Tamás

L,abdarúgás
Tomaterrni rendezvényeink a |anuár
8-i F'B.Sz. serdülő labdarugó tornáva]
folytatódtak. E napon 8 csapat vetélke_
dett az igen díszes trőfeíkért.
A Röszke fiataljai a délelőtti négyes
csclportban sorrendben a Gyálarétet 3:Z,
SZEAC ot 5:2, majd a nagy rivális Milrálytelket 5:0_ra gvőzték le, s csoportelsők lettek.
A délutáni csoportból a SZVSE etsőként, a Zékényszékmásodikként végzett
a SZEAC II és a Tápé fiataljai előtt.
Igy a harmadik helyért a Szentmihály
6s aZákányszékmérkőzott, mit a "Szom_
széd falu" csapata nyert.
A dönt/j nagyon .iő mérkőtésthozott,

ahol a szerencséscbb vasutas cSapat

nyert 1:0 aránybarr. A torna legjobb játékosa ismét takács Csaba a Röszkéből.

Csapatunk góIszerzői voltak: Papdi
Lászlő, Tirkács Csaba 5_5, kovács Gá_
bor, Papp Attila, Terhes Norbert 1 l gó1.
Januiír 24_él az 1986-87_es születésű

játékosok számára rendeztiink focitornát
a Sooter's fotóüzlet tamogauásával. Itt a

Mórahalommal kezdtiink, 3:1 a vendé_
geknek, utána a Tiszaszigetet verték a
mieink:0-ra, majd a Szentmiháty ellen

az eredrnény.
Utolsó mérkőzésen a S7EAC az e|lenfél' talan itt játszottak a fiúk a legjob_
2'.2

ban, a szerencse azonban a szegediek

S

4aXD8
101m572

zÁ,nlaszá'llria:. 5]

rÁsplrÉvÉsHÍnpr
ertesítjiit< Tisztelt kábeltévé előfizetőinket, hogy a kábeItévé havi előfizetési
dí|a 1998' februiár I-tő ]50 Ft_ra váltotoIL.

Fizetési kedvezményeink

Hódmezővásárhelyi páros nyert a Hornyifu-Németh röszkei piíros előtt.
30-31 és febr. l.-én rendeztiik a Sze'
rencsejáték Kupát, 12 felnőtt csapat
részvételével.A legjobb négy közó a
Ke..... , az F.B,SZ" a Röszkei, és a Szél
vészek csapatai keriiltek. A döntőbe ju'
tásérÍa Röszke a Keverők gárdáját ütött
el igaz 3:3 a
Itt kapusunk produkiílt nagyot, hisz

1998.FEBRUAR

f

a Röszke csapatához.

Január 20-2l-?2._érl rendeztiik a I'el-

nőIÍek részéreaz F.B.SZ. pénzdíjaskupát, 16 csapat részvéteIével.
28.'an ismét F.B.sZ. Kupa, ezúttal az
ifisták részére.

S övényházi Ilona
213-018, 20-422-686
márc' 2-8.Dr.V ereczkey G;rrla

ebr.23 -mírc. 1.Dr.

Közérdekű telefons

zá,m

ok

I. Mentők 104.
II. Tűzoltóság: 1o5.
Helyi önkéntes hízoltók hívhatók:

Papdi László pk:

213-481,273-250
Lenkó Arrtal elnők: 2]3-416

F.B.SZ: csapatát 6'.2're. Így a kétVeSZteS
mérkőzőtt a harmadik helyért, mit a ru_
tinos Keverők nyert 7:5 arányban. A
döntő remek mérkőzést hozott, hol a
röszkei fiúk nyertek biztosan 5:2're az
igen jó nevekből rí11ó , s PőJfi Lac| irányította fiatalok ellen.
A húszezer forintos pénzdíjmellé
rnég a külön díjakból is részesiiltek játé-

kosaink, hisz a Toma legjobb kapusa
Aradi 7nltán' gólkirály Szekeres Znltán
lett 13 góIlal'
A torna legjobb játékosának Pálfi
Lászlőt választotÍak, ki szintén kötődik

ebr.l 6-22. Dr.Tari ZoltÍn

213-510, 30-634-261

f

minclhárom büntetőt fogta! A másik
ágorr a Szélvészekbiztosan veÍte a7'

Varga Líszló: 213-353

Borbás Arpád: 213-349
Acs S. ottő: 273_465
Takács József: 273-361

Márki István: 273_415

Fodor László: 213-454

III. Rendőrség: 1o7
Körzeti megbízott: 272_196
Polgárőrség elnöke:
Túró Iswan: 213-389

IV. Csongrád Megyei Polgárőr
S

zövetség diszpécser szolgálatanak
díjmentes telefonszáma: 187

V. Kábeltévéhibabejelentes:
Marki Jenő: 212-884
VI. Tanácsadó,
Röszke tel.: 212- 609

Papdi László

EDELMI EGYLET
Adószám: 19082428-1 -06

Korrepetáást vállalok a
kora délutáni órakban'
Csabáné Ballai Ida

Érdeklődni esténként a

Számlaszám:

51400028-10 100486

Sad) és 300 Ft a díja. A kedvezményes
csomag igénylésétfebruiír hónapban le_
het bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban, a technikai feltételek március 1-től

lesznek adottak.
Többek kéréséreismételten meghír_
detjiik a HBo mozicsatornára való je_
lentkezést. A csatorna plusz előfizetési
díja kb. 1500 Ft/hó. Tehát azok az előfi_
zetőink akik a HBo fjzető mozicsatornát
szeretnének igényelni, szíveskedjenek
telefonon v. személyesen jelezni ilyen
irrínyú .igényüket a Polgiírmesteri Hiva'
talban ordög Tibornál. Kellő sziámú (kb.
70 fő) jelentkező esetén lehetőség nyílik

3l-ig az' egész évi
előfizetési díjat kifizeti, az 2 hőnap ked_
vezményt kap, így a fizetendő díj
75ü) Ft egész éwe
- aki 1998. március 31_ig a féI évi
előfizetési díjat kifizeti, az 1 hónap kedvezményt kap, így a fizetendő díj
3750 Ft fél évre
ezen csatorna vételére is.
Lehetőség van még a továbbiakban
Januiír hónapban a SZIV TV műsorákedvezményes csomag előfizetésére is,
amely csomag 5 csatornát tartaImaz val bővítettük kínálatunkatt, amit az
(MTV1, MTVZ, Duna TV, VTV. Novi- Sl2-es csatornán láthatnak. Február- aki 1998. március

213-323, 30-635-204

25.-én megyei szinttí páros lábtenisz
kupát rent1eztiink Itt a Miklós'Kecskés

mellé ;íllt, sőt nyertek 2:0-ra. Csapatrrnk
egyetlen gól miatt csúszott le a dobogó*

ROSZ(E TORNATEREMERT
ALAPÍTVÁNY

febr.9- 1 5. Dr.Vereczkey Gyula

I voltak.

21

2-l

40

es

telefonon lehet.

március hónapban teryezzijk még a TV3
magyar nyelvű digitális műsor rendszerbeálliIását is az Sl3 csatornára.
Jelenleg 5 rá{ióadás Íbgható a kábeltévéhíúőzaton, melyek a következők:

Rádió neve Frekvencia (MHZ)

RTL Radio
Antenne
Bayern
Sky Radio
Danubius
Rádió
Rádió 88

104,00
103,00
142,50

ra,n

Ördög Tibor

Szolgáltatás!

Viíllalok szobafestést,
mázolást, tapétazást és
egyéb festési
munkiílatokat
magiínszemé1yeknek
és közületeknek.
Pintér Csaba
Szeged,

Thököly u. 77.
Tel.: 0G30/630-988

A Csiszár Autósiskola

-segédmotor,
-motof és
- szrméIy gépko c s i -vezető i
tanfolyamot indít
1998. február 24-én
17 órakor
a művelődési hiázban.

Részletfizetés!

Csiszár Autósiskola
Szeged, Kolozsviíri tér l2lB
Tel. M4- 910

Várjuk kedves vásiírlóinkat
Folyamatosan viíltozó akcióinkból ízelítőúl:
Alma]é 1 lit. 69 Ft
Finom liszt I kg 65 Ft
Kiívék269 Ft-tőI
Cinomlé 1.5 1 109 Ft

Dreher sör 90 Ft+ü.
Tuborg sör 105 Ft+ü.
Liga margarin 70 Ft
Valentin-napi képeslapokl
Hetilapok, postabélyeg,
parkolójegy!
Dohiínyiírú,sodtó, öng}ujtók!
Jöjjön el! Viírjuk!
Vasiírnap is!

PRBMIER ELELMISZER

szakrendelés

Kedves Vásárlóim!
ÉrtesítemÖnöket, hogy
Zsolnay porcelánnal

bővítettem iírukíniílatom.

Kaphatók ét-, teás- és mokkás-

készletek, szendvics-és gyumcjlcskínálók.
Mindennemű papíriíru és
nyomtatványok, pték, fehérnemű, harisnya és zokni.
Akciós iíron 3 rétegű
papír Zsebkendő kapható!

osznoücs Valentin
Nyitva tartás:
H-P: 7-16.ig
Sz:8-12-ig

A GBNEnÁrt BUDAPEST BIZTosÍro nr
MTINKAf,ARS A HAruTOZ MBGY!
Szeretne egy jó biztosítást kötni, de nincs ideje, hogy felkeresse a biztosítót?
Netán a kényelmet szereti?
Akkor itt az ideje, hogy egy jó biztosítótól saját üzletkötője legyen!

.
.
.
.
.

Szolgáltatásainlc

10.

;

Vagyon jellegű biztosítások (níz' betöréses lopás, rablás)
l-akásbiztosítások: olyan széles körre kiterjedő biztosítási események,
mint sehol máshol (pl.: készpénz,villámcsapás másodlagos haása, fa8;/asztószekrény kiolvadása, s tb. )
EIet-' nyugdíj-' beteg- és balesetbiztosítások egyénre Szabottan, az igyfél arryagi helyzetének és igényeinek megfelelően.
Kötelező gépjármű felelősség biztosítások
Azorurali nemzetközi zóIdkárÍya kiállítása
Casco
Éssok egyéb kedvező biztosítással várom régi és leendő kedves ügyfeleimet.

Érdeklődni: Vőneki Mónika teriileti képviselő
6758 Röszke, Iőzsef A. 56.
Telefon: Lakás: 06 6z212-993
Munkahely: 06 621 3II-493

FALUSI SUTTOGO

Gázkésnllék javítiís, ti sztítiás
Telefon: üzenet 8-l 6-ig
62/421-168
Egész nap: 06 3ol43uú1
Szikula Sziliírd Röszke,
N. ker. 311 .

orvos természet gy őgy ász

273-466
Felszabadulás ú. 186

.
.

Peszeki Iswiín
Röszke, Deiík F. u. 18.
TeI.:272-623
Vállalom minden típusúgiíZkészülékBvítasát.

Mozgís szervi megbetegedések, légzős zew i úIer giák,
gyomoÍ-, bélparraszok, fekélyes megbetegedések, máj
funkciós zayarok, aranyér, cukorbetegség, alkoholiznus betegségek ambuliíns, vagy klinikai gyógyítása, vizsgálatokkal egybekötve is.
Rendelés helye: Szeged,
Kálvala Sugiírút5l.
AnnaJak orvosi rendelő
Ideje: minden szerdiín
8.00-20.00.

TeI.62-41G688
o6-3G412-569

FALUSI sUTToGÓ

Riiszke Közsóg
Képviselő-testületének lapj a
Eng. sán: B 1PHF l 888l Cs l 92
' Megjelenik: 1200 példátyban
|' ,Szerk.: 6758 Röszke
Felszabaclulás u. 84
TeI.: 622J3244, Fax: 6V273-597
Felelős kiadó: Magyari Lász1ó
Szerkeszüő: Hontyákné orlik Ilona
Tördelő szerk.: Richter Lásló
Mtrrr]<atának: Borbásné

Marki Márt:r

Tunrcz Józseí

GOLD PRESS NYOMDA
Szeged, Boldo{asszony sgt. 53-55.

Tel.: 62311-1'Il
Felelős vezelő: Jllés Mihály
Köz]eridó anyagokat lehetőleg nágtteses
adathordozort kérjÚkI
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