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Röszke Község Képviselő-testületének Lapja
Szeretettel meghíujuk
a Szent László nap tiszteletére
Röszke községben tartandó

Hatórőr Napra

Rendezvényeink helyszíne :
Röszke sporttelep
Ptopram.'

08.50 Műsorismert€tés
09.00 Majorettebemutató
o9.2o Megnyitó

A rendezvény védnökei:

KöSZöntó:

Zakar János alezredes kirendeltségvezető
Magyari László po|gármester

Zakar Jónos alezredes
Ünnepi beszéd:

r

09'40

M a gyar í l'ászló pol gárme
Kutyabemutató
Szeged HFK. kábítószel

10'00
10'20

LoYasbemutató
Néptánc bemutató

l0.40

Deszki Önkormrányzat

11.00
11.05
11.25

Pokol ördögei. modern lánc
Latin-Amerikaitáncbemutató
Rock and Roll táncbemutató
Gyermekakadályyerseny

Fábirín Lajos
Fehér Szilveszter

12.45
19.00

Tombola sorsolás
Eredményhirdetés' díjátadás
Görög néptánc, bemutató táncháZzal

A rend'ezyény szponzorai

:

Áfra Kríroly
Almási István
Compánia Bt.

cPc Magyarolszág

Rt.

Csonka Imre
Deák Emőné

DÉGÁZ Hőlégballon Klub
EURO CHICKEN Kft. Riiszke
H.H.SZ. Kiskunhalas
Hajzer Béla
Horváth GéZa

l1'55

T&T Áruház Röszke
Szanka József
Zebra Market
ZolI - Platz Kft.

és robbanószer keresó kutyák

ÜlléSi Néptáncegyüttes

0920-tól folyamatosan
Rendőrségi tectnikái'bemutató
KRESZ számítógépes pÍogram
HÖR technikai bemutató
Kispályás labdarúgó bajnokság
Légpuska lóverseny

iBUSZ Röszke

Kossuth TermelőszöYetkezet
Kukli Bt.
Ledenjak Kft.
Nógrádi Zoltrán
Osznovics Valentin
Papp Róbert
Premier ABC
Röszke KöZség Önk oÍmányzata
simplex Gyógyszertár

Ste

Hőlégbal10n bemuta1ó
10'00-tó1 11.00-í9

Kerékpáros ügyességi verseny
l0'20_tól
Kötélhúzó verseny
Pónilovag1ás

HoR

nap Toldi

Mitlósa verseny

11.00-tól 12.00'ig

Gyemek motoÍozás
Az egész rend'ezvény ideje alatt büfé üzemel'

A HoR napi ebédet Fehér Szilveszter készÍti'ebédjegy 300 Ft-ért kaphátó a művelődési házban.
1998.

JÚMUS

FALUSI sUTToGÓ

1.

SZENNYVIZ TAJEKOZTATO
Tájékoztatom a szegedi' Rendelő, BeI- át mégegyszer és a táIsulat megalakulását
csényi' Pacsirta, virág, Vasút, csillag, követően ismét térjünk viszsza a csatomálásra. A Sutto8d májusi sziámában közzePaprika, Rákóczi' JóZSef Attila, Hunyadi,
Május 1'' Marx. Lehel, Retek' Rózsa, De- tett információt szeretném pontosítani.AZ
iík Felenc' Felszabadulás utca 66-116 és ingatlantu1ajdonosok fiZetési köteleZett15-12l sz, Petőfi, Dózsa Btca2,4,6 sz., ségei:
Hajna] utcák lakóit' hogy a szennyvízcsa- _ A LAKÁSKASSZA_ szerződés
toma tánulat szeNezése eredményes volt,

hiszen az 506 ingatlantulajdonos közül

292 ingatlantulajdonos (57,7 7o), a 15 köziileti éÍdekeltségiegység közül 11 éIdekeltségi egység (73,3 7o) írásban vállalta a

-

megkötésekor egySzeri számlanyitási
díj: 2'300'_ Ft
A 130.000 Ft banki hitel kamata
51 hónapon keresztül havi 634'* Ft'
azaz összesen: 32.334- Ft

tifusulatba való belépést,az azzal já,ró ' A LAKÁsKAssZA- szerződés
me8takarítási részletei 48 hónapon
anyagi köte]ezettséget. Ez azt jeleÍ\ti'
kelesztül haví 1.96'7, Ft, azaz
hogy a tifus at rövid időn belül meg fog
összesen: 94.402._ Ft
alakulni, hiszen az ingatantulajdonosok
Összes befizetés ingatlanonként:
több, mint 50 7o-a kinyilvánította belépé129.036.- Ft
si szríndékát. Azok aZ ingatlantulajdonosok. akik még gondolkodási időt kértek'
A beruhazás befejezese után visszaigénálarrr aláírhatják a belépéSi nyilatkozatot.
nyelhetó:
Azok az ingatldntulajdonosok, akik jelen
aZ állami költségvetésbd 1q500'_ Ft
leg anyagi vagy egyéb okból nem kíván_ a LAKÁsKAsSZÁ-tól: 2.300,- Ft
nak a társulatba belépni' kérem gondolják

A visszaigényléSse1 csökkentett befizetés: 107236 Ft

Ati

egyösszegben

szeletné

az érdekeltségi hozzájarulárt megfizetni.
annak 107236 Ft-ot kell megfizetni a tár
sulat számlájára, Lakáskassza szezódést

nekik is kötniük kell. azonban az ó fizeté
si kötelezettségüket a társulat teljesíti.

Megjegyzés: A pénzügyi konstrukció
végleges kialakítása még folyamatban

van. igy a felIüntelett rzamok a lakosságra még kedvezóen változhatnak. A feltüntetett havi befizetések kelekített éíékek
és ennek eredménye a szoÍzatok látszólagos eltérése.A most fel nem so[olt utcák,

utcaházsZámok ingat1antu1ajdonosainak

még ez évben nyilatkozniuk kell anól,
hogy belepnek-e a tárrulalba. a7 itl ei a
suttogó májusi számában köZzétett is

mertetók alapjiín' Kérem' hogy készüljenek erre.

Magyari László
po1giírmester

GYERMEKJOLETI SZOLGALAT
Újabb szolgáltatással bóvü1 az Önkormányzat tevékenységikö-

júliuS elsejétől' Ebben a hónapban alakul meg a gyermekjóléti szolgálat. melynek létrehozásáró1 a Képviseló-testület hatáÍoZott június harmadikai ü1éSén. A gyermekvédelmi és családgondozói feladatokat is e]látó munkakörre háman pályáZtunk, majd
Iövid bemutatkozás után a képviselők szayazata alapjiín ketten
kaptuk meg a kinevezést Forróné Szász Juliannával.
A szolgáltatás célja, hogy aZ iskolában' óvodában, orvosi és
védónói-hálóZatban' önkolmányzatnál, és a plébánián gyernrekvédelemmel foglalkozó szakemberek munkáját összehangolva és kiegészítvesegítse a községben é1ő gyermekes csalá
dok helyzetének javulását' Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjükaz itt lakó gyelekek életkörülményeinek
Ie

alakulását, meghallgatjuk panaszaikat, szabadidős programokat, mentálhi8iénés tanácSadást szeryezünk számukra, és segítjük a családokat hivatalos ügyeik intézésében.Munkánk során
közreműködünk a hátrányos helyzetű várandós anyák problé
máinak megoldásában. Megkeressük a nehéz életköIülmények
között é1ő gyermekes családokat,és szakmai segítségnyújtás révén támogatjuk óket.A szolgáltatás ingyenes, együttműködésükÍe számítunk, éS szeretettel várunk minden érdeklódót július
1-től a KözségháZa udvalában működő iÍodánkban' Bizalmukat
kösZönjük!
Krabót Mónika és
Forróné Szász Julianna

)r'

MI LESZ F.BBOL A GYEREKBOL?
Tanév végi gondok
Már' kicsik között is felmerül a kéIdés:
ekkor megindul
''Mi szeretnék lenni?'' És
a t'antáZia. Kis korban számyalóbb, a kü

szöb előtt fékezettebb, tÖplengőbb. AZ
igazi gyermek 1átszík az élettel' gondjai

még röpdösnek, Súlytalanok' Minden utat
jarhatonak laÍ. Amikor meg r alóban választani kel[, a kavicsban is megbotlik, az

ámyéktól

is

megijed'

A

kisgyerektől

a

felnőtt is kedvet kap a vállalkozáshoz: Ha

ő lehetségesnek taltja, miért ne tudniíÍnén

is megvalósítani?
30-40 válasz között számunkra is
föhagyog a hajnal:
1. Dinoszaurusz kereső leszek. Az csuda
izgalmas. Jól fogom csiniílni. FT'
2. Autóvelsenyzó szeretnék lenni 2 1óerősségű motorral' B'A.
3. Vadászgépes katona, rendőr vagy régész kutató leszek' Hobbim a velsenyau-

tó. Mindig dolgozni fogok és templomba
járok' B.Á'
4. Ha lelnörök fodrdsz leszel. Megcri
nálom mindenkineL a ha1át olyanrl. ami
lyenle SzeÍetné. Tanyán akarok lakni, sok
állatot fogok tartani. Gyermekeimet be-

csülettel akalom nevelni. Megtanítom arra' hogy segítsen a szegényeken. H.T.
5. Tanító néni szeretnék lenni. Nem leszek rossz és haragos' És jó anyuka leszek'

Jó férjet szeretnék és gyerekeket' El togom

vinni óket a tenplomba minden vasámap.

A templomot is segíteni szeretnétn. Csalá
domra sok idót szeretnék fordítani' T. Z'
6' Bec\Ületc( munka' lkarok letlrti. m<
Zőgazdasági szelelő B. Zs.

7 Énjó ember akarok lenni' jóI akarok
dolgozni és iól akarom ner'elni gyerekei
met. H.E.

8. Doktomó szeletnék lenni. hogy a sze
gény családokban lévő gyerekeken segít-

sekNÉ

szeretnék ügyvéd lenni' lesz maid
családom is' cle elóbb elvégzem irz isko9'

lát. s. Á.
10.

RégéSzkutató szeretnék lenni' Min

dent megtudhatok, ami az őskolban lezaj]ott' oIyanokat is amikről az emberek még
nem tttdnlk' Le*z egy kisktrt) ám t* jcj

'zr

mattal Ha találok valami csontot' ő fogja
azonosítani. S' G.
l l. Nőver .rzeretnék lenni. ot o tteni is :zt'
vesen lennék. Hűséges és becsületes le
szek' Ha sokat adnak. én visszaadom.
amivel tartozonr. Minden vasárnap járok
a temp]omba és se8ítek a templomnak.
l2. Én mutatványos szeretnék lenni. Csa
ládomat szeretném eltartani. Gyermekci
met temp]omba Íbgnak járni éS megtartják a parancsokat' T' E'
l3' Ü95rednd vag) ol'\os le.,,ck. Ügy
védnónek nem könnyű' számolni rr pénzt'
rendezni a dolgokat. orvosnak végképp
nerr-r' Úgyse bírom a véres dolgokat. úgy
hogy nem leszek. K. B.
l4' Relrdór .zeretrrek lcnnl' Ez l szlktna 1.r
dolog, mert rendettaÍt' EZ tisZteSSéges lnun
ka és becstiletes' Alendőr nyonoz a büntet
tek után' Egyszóval a rendórség.jó rnunkát
végez' Ezéft szeretnék rendór lenni. L. G.
15' Karosszériás leszek. Boldog, rendes

és segítőkész ember, na meg becsületes'

Szüleimen is segítek. T. A'
16. Lehet, hogy festó leszek vagy vadász.
vagy haláSz, mert ez nind jó dolog. K' M'
17'

Tlaktoros leszek. szer'elő és festő.

olyan jó lesz' És jól fogom csinálni' M. M.
l8'

Tlnjrnó ./crelnéL lcnlli. hll me8nö-

vök' hogy a gyerekek tanulhassanak. L. A.
19. Rcpüló pilóta azéIt' mert mindig repü]ni Szelettem volna. Mozdonyvezető. meÍ
éivezem' hogy megy a vonat. szereló,

mert mindenl ö\\1e llldok \/erkej/leni.
Buszsofór' vagy kamion sofól nert szere

tem. ahogy kinéznek. Traktorvezetó' men
szeletem' hogy Zötyög a tlaktor B. Z.
20' Búvár szeretnék lellni. mert sok kagylót vihetnék haza és sok pénzt lehet vele
szerezni, meg jó a búvár ruhában. Cs. B.
21. AZért akarok doktor lenni. mert akkor
védem az embereket' T' T.
22. Sportoló akarok

lenni' hogy legyen

formám és tudjak kiboxolni. (Átc'(áo'r
s.-clk.) F. A.
1998.
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23. Tlkarítónő akarrrk lenni. nert otthon
sokct .cgttck c tukutttá.brn. Tallttonő t'

mcrt tesónlmal iskolát iátsZunk és mindig
én vlgyok a tanítónó. ovólró, meÍ szeretem a gyelekeket. de varónő is szeretoék
lenni- mert otthon szoktam van'ni. Sz. K.
2,1. Doktomő leszek. mert nreg akrron'l
menteni az embereket. B. A.
25' Jó családanya leszek. nem Jeszek gonosz'
hog) ll gyglelcun rs.iok lee1erlek. \' Á'
26. Taná'néni. orvos. nővér r'agy takar'ító
nő. mert Szívesen segítek másoknak' R. B.
27' orvos. mert szeÍetnék az embereknek
segíteni' Srtjnl'tlom az e]esett ember'eket.
szeretetet akarok nekik adni. Olyan rossz
lámi a városokban aZ Lltcár a szegény eln
beleket. Murrkámat Í'elelősségge] szelet-

rrém végezni. Remélem. hogy kiérdemlem az emberektől a bizalnat' L. Sz'
28' Nővér. me úgy ézen], hogy segíteni
kc]l azokon. akik szcnvcclnck. Hitoktató
is lennék, mert a hittanórákon mindig figyelek. K.V
29' Tanár leszek, meft amit én megtanultam. szeretem másokkal is megtanítaniHittan oktató azért szeretlrék leonj. neft
tovább akarom adni azt. amit Jézus taní
lott' Énekes sztáI aZéIt szcrchék lcnni

\/t\e{en. tnen rzereteL tijrriolni er ene-

kelni. K.R.
30' Éncsak cgyszcrú szülő akartlk ]cnni.
men mindenLi ki sz,'kott rreretni. hoc) en
nem tudok semmit' De ha mégis bevesznek valahova. élen a palaszt életet. Három
gycrekct szeletnék' MiíItctszik valirki, dc
nem mondom meg. kit szeretek. K. A.
31' Becsiiletes vaclász akarok lenni. Erdó
mellett akarok lakni. ahol egy tó vail és
meg ha]ak vanriak benrre. A be-

tekrrósök

lee JllJlnLJl lédeni l 'g,'m. F'

C'' K.

Zp[. 6ário
CT

Á;,',o1o[

Ái"n,

HAZASSAGKOTES:
Katona Tibor

.S,-.'r,bu

d ka - P

1998'

Szögi István S:cgcd
Hódi Ibolya rRos:le
házasságot kötó1t
l998. május l6-án-

KEREsZTELÉS
Mágocsi Liza
Mágocsi Csaba és
Szűcs Gyöngyi kislánya
199li.jarruítr' 23'

Szalai Katinka
Szirlai Sándor'és
Sánta Elzsébet kislánya
l998. málcius 24'

Márki Lcl'cnte Márk
Márkj László és
Varga Andrca kisfia
1998' i'ebruál 22.

HALOTTAK
Katona Veronika 8'1 éves
Vóneki Lajos özvegyc

f l99E' április

23.

Papdi László 48 éves

Memyi értékesnrag hullott ezekbe a gye
rckekbc! Lesz c ta]ajuk'] Jó fö]dbc hu]]a
nak-e vagy tövisek fojtják el majcl ótet?

Somogyi .Iózsef 64 éves
Babarczi KJálir fé{e

szoros termést: De jó volna vigyítzni r'ájtlk.

Juniu.

14

en vrn

r BUCSU. a

ialu es

a

templom ünnepe' Merjünk ünnepe]ni. Ne
keseredjen el az életünk. A templom úi te-

i.

clke\,i ül addlgra. Kö./öl]öm
J
sok arryagi á]dozittot, amit érte hoztak ()ly
sokan' AZ Önkormányzat 85o.ooo Ft ot

ld/cI('

kamatmentes kö]csönével és l00.000-Ft
ajándékával átsegített gondjainkon. Ké

rem a község kedves ]akóit, segítsenek

még. hogy a teher könnyebbedjék' Hálás

kösZöneÍtel kívánok boldog ünnepeket
mindenkinek

s

áptilis l8-án.

32. Tévészereló szeretnék lenni. Szép
munkát akarok végezni' Szép és jó életet
élni. Szorgalmas leszek' M. M'

Kiégeti-e a nap. vagy gondosan ápolják-e
őket' Lesz e gondozójuk'l Hoznak c sok

u [i t

Tanács Zsuzsanna /?os:Ir
ház1lssitgot kötijtt

Kakuszi Katalirr féljc
Í l99ll' május 5.

Í 1998' májLts

15.

A Koós Károly AlapítvánY' olyan

ma_

rosvásárhelyi középiskolás diákok számára íaLiL \alamil.len rcrrcn.rben mar

bizonyították kiemelkedó képességúket) nyári magyarországi látogatásÍ
szervez. Am szúkós anyagi helyzetük
csak az útiköltséget fedezi, ezért várjuk
vendégszcrető röszkei családok jelentkezését, akik augusztus kóZepén egy
hétre vendégül tudnának látni 2-2 főt
közülük!
Kerjük. segitti szándékukal u tnúlelóde\i ha/ndk jelczzéL juliur 3l-ig.
Tel.: 273_-]óó

Karta] JóZsef

H. O. I.
FALUSI SUTTOGO

3.

A ,rSzázholdas pagony'' hírei
Kalús:konlító jútlius''''
''

K i]'0J'0ÍtLrk d M ó hcr'ské k''''"

jük' neveljük őket. Ezek nagyon egyszerű, mindennapos tevékenységek' amelyekre nem is gondolunk' mégis fontos szerepet
töltenek be a gyermek életében'hiszen játszva éli meg a Í'el_
nőttek vilá8át' saját mindennapjait'

Íme ezek közül néhány;

-

Rajzolás, színezés,festés, vágás, homokozás'

'

A lekelekített hegyú ol]ót, tlit minél hamarabb adjuk

a gyerek kezébe' de csak felügyelet mellett' tudatosítva'
hogy mit' miért és hogyan használhat.

A konyhai munkánál hadd segítsenek a gyerekek borsót

Méhecske csoportos óvodások
Sokat gondolkozunk azon' hogy hogyan érhetnénk el azt' hogy
a gyeÍekek a kömyezetüket és az azon túli' számukra esetleg
mé!! isn]eretlen világot megismerjék. megszeressék és védjék!
Mindez pontosan mit kell. hogy jelentsen egy falun éló' Zöldet'
virágot és állatok sokaságát ismeró gyereknek? Meg kell láttat
nunk velük a nyiladozó ter'mészet szépségét,az esócsepp SZiváI
vány szfuét a napsugárban, a madarak dalát, s a legijesztőbb kis
hüllőben is rejló szelídséget.Ha megtanulják sZépnek látni a természetet, ha szeretik, vigyázni is fognak rá, és gondozzák is.
E célok lebegtek e]őttünk, lnikor nekivágtunk egy vadasparki
kirándulásnak- Előzőleg máI bújtuk a könyveket' enciklopédiákat. hogy némi ismeretanyagot gyűitstink azokról az á1latokól s
élóhelyükről' nelyeke1 látni szeretnénk. A nagy napon túraruhát
s hátizsákot óltVe indu]tunk el ''csodát látni''. GyönyöÍú napsütéscs időben' s szúnyogok garmadának kíséretébenjiírhattuk végig az cgész ptrkot. Sok olyan ernlős á]]atot, hüllót vagy madarat figyelhettünk meg' melyet eddig csak kónyvekben láttunk. A
1cgnagyobb tetsZést lr likácsoló' óriás papagájok alatták a gyeIe
kek köIében' De volt. akinek az .'egylábú" flamingó vagy a fakorona tctejébe menekiiló mosómedve tetszett. Me8néZtük.
hogy tényleg púpos-e a teve, s hol hordja a zsebét a kenguru'
Egy helyen álhteledellel a saiát kezükből etethették meg a gyerekek a barátságos' Szelíd nyuszitat és kiskecskéket' Persze a
nagy melegben azért magunkrir is goltdoltunk, mindenki meg
evctt egy nagy gyümőlcsfagyit!
A néhány órás túra végénvillamosla, majd buszra szálltunk,
és indu1tunk hazafelé. A sok élmény t'eldolgozása még most is
tart' A palkban készült fotókat néZegetve sok vidám töfténet jut
újra és újra eszünkbe. Meg iS fogadtuk, hogy jövőre megismételjtÍk ezt a vadasparki kirándulást.

fejteni, rizst váIogatni' kemény tojást tisztítani' meggyet
magozni, szőlőt, ribizlit szemezni' stb'

Vitamin tál készítésétis rábíZhatjuk

a

gyerekre' az alma,

a répa reszelése az ujjakat és a csuklót egyalánt elősíti.

-

A kés, villa használata nemcsak szép 1átvány, hanem gyors'
sokirányú' összerendezett mozgást igényel' miközben eót
is kell kifejteni.

'

A kenyér kenésétis próbálja meg

a

gyerek' hisz a csukló

Íendezett, laza mozgáSát alakítja'

_ A cipő

befűzése és bekötésének megtanulása nagyon jó játék
az uijak finom mozgatásfua.

A kertben is tudnak segíteni. A gyenge gyökerű gyomot
nyugodtan kihúZgá]hatják a haszonnövények közül.

Ezen kívül még rengeteg do]got fel lehetne sorclni, de íZelítónek
talán ennyi is elég' hogy együtt a gyerekekkel milyen csuda
hasznos játékokat.játszhatunk'

Befejezésűl,,csak'' annyit;

Bízzunk gyermekeinkben, és adjük meg a lehetőséget

aITa'

hogy játszva-megismerve a világot ügyesedjen, Íejlődhessen.
sokszol dicséiük meg, és sikertelenség eSetén vezessük rá a he
lyes megoldásm, hogy újra megdicsérhessük.

Emlékeztetóül:
,,Jótanát'sok a nyárra"
Ismét elmúlt egy óvodai év, a gyerekek sokat fejlódtek. okosodtak, ü8yesedtek. Néhány olyan dolgot szeretnérrk leírni' melye'

ket nyáron a gyerekekkel együtt 'játszhatunk'', és így fejleszt-

i998. június 15-30-ig mindhárom óvoda zárva. 1998. július l{ől

a Kipper-óvoda taÍt nyfui,ügyeletet' AZ úszásoktatás savanya
Norbert és Czene Attila Uszótanodájában július elsó hetében
kezdódik. Bővebb felvilágositás az óvónőknél kérhető.

Justice For Hungary!

SZARMAZAS
Nem a: je|öli a s:ármdzóst' rdngot'
hogy kikre biiszke valaki.

1926 ban egy világhírű' dúsgazdag aIrgoJ mág
ná5. az Angol Felsőház vezér'egyéniségeLord
Rothelmele nevelőt keresetÍ a gyermekei me]lé.
Több .ZaZ Jelenlle,,ó mcll(ll Inegi. (c) s}Ull

d, l ' hogy ől,lc At|' bü: killtJn,'/.'
s kik s.októk nevét féI^,e ollddtri'
Énnem mások érdetná'el dit'seks:ern'

gyösi magyar diák kapta meg ezt a magas állást.
S amikor az elsó esti imá.jukat e1mondták. rncg
szó]alt a legkisebb fiú:
kérem' most
''Edesapám,
mnndjunl cl meg cgy MiJr)inkot r/etl .r/ rr\d
kis Magyarországért, melynek Hunyadi Jánosa

ne

dzzdl ke:dem. honnan s:ármazont'
Tenni sZerchók lalamit eIős:ó]''
hogy kitúnjön: ki fogadhat Jíának.
kilek fukan5áqát'd vun joBo '
Szeretnék olyat tcnni,'ó Csak eg,-s.er!
miről meglelt fiára ismer
sok

mcgscnmisítette

a

l50'000'es fó]ényes löIök

hadsereget Nándorfehér'váron, és azóta zúgnak a

eglszerű' Íáloli roko]nmI

a hós magyaÍ nép dicsősége jeléül
és mégis a nagyvilág erről. úgymond' semmit
scm tud'" A LoÍd csík n fe.jét csó\,álla és nevelell
is rajta. De másnap a 8yerekek újÍaimát kövctcl
tek' most már Hunyadi Mátyásért' akinek, a ko
rában 50 éven keresztüla török nem mert magyar
l(-ülclrc le|1i' A LnlLl c/l i' lcn) <llc. \ InéB lnln

dé]i haÍangok

S míg tettemet emle8eÍik,
s komoly szayakkal neva:getnek engem,
ők dic s e ksze ne k, büszké 11' éfi h? lye l Ícfi:

..Kö:iiIünk származik! "

(Váci Mihály: Számazás)
Nem jelenkor íÍó tollából származnak e gondo]a'
tok. de mondandójuk nem vesztette érvényét'Kis
lönénelem egy óVónóróI .zol. ki hurminc éve erkezett faluntba, kezdó peda8ógusként'

dig csak mosolySott.
A hem]adik napon már Rákócziért, lnujd a
következón az Aradi Vértanúkértkö\,ctc]ték a
gyerekek a Mialyánkol. A Lord ezt már lassan
Márki Pistike' Paplógó EÍszike. Kiss Ilnike. megsoka]lta és má5nap titokban clÍcjtózködött a
Kéri Lacita' s még vagy 25 r:n örültek neki' hogy tanteremben, hogy kilesse' rrriféle magyar.,zagy
itt van. Türclmcs volt' kedves és vidám' Akislányvaságokkal" traktá1ja a fiata] diák az ó cscmctéit'
okna| nagyon tetszett mar8atétás csatja' afiúknak Nos az ötódik napon éppen a lrianoni aljas és hapcdig,hogy sokat focizott velük'
zug békeparancsÍó] hcszé]t' oly íhítettal és o]y
Három évtized nagy idő, egy ember életében' tájdalommal mondta, hogy az cir'eg Lord is meg'
hatódott' elámult. és csak a \'égénszólalt nleg:
Ma máÍ több egykoÍi óVodásrínak a kisgyermeke
is ,,kijárta" az óvodát. Joli pedig óvodavezetőként
'.lünndjr Fiil:llü'. e' ez tntnd tgi'z 'ínne' Jmll on
elmondott?''
teszi dolgát hosszú ideje' hogy miÚé1 szebb, bol'.sif! Amennyibcn cbbó] csak cgy
do8abb és taÍtalmasabb élete legyen gyermekei
sZó valótlan lenne, úgy kélem. dobjon ki azonna1
nek' vezeti az óvoda apraját és nagyját. ]c]kcsíí' ebbóla több. mirrt fele1óssé8ge1 te]jes á]lásombó]boldogít' társuk a mindennapokban, s től'ődik azA7 anyám és az áÍva magyaÍ hazán síÍjáÍaeskü
zal is' éÍezzük mcnnyiÍc fontosnak taÍtja é5 éÍté_ szöm' hogy ez mind szÍligazI Me rt. higgye cl' azt
amit szerencsét]cn népcmmel és haZámmal tettek,
kelimunkánkal.
annak párja nincs a világtöÍténelemben." ..Ncm
Neve]ótesttiletünk elsók köZött az oszágban
sZeptember óta saját neve1ési pÍogramma1 dolgozik'
liam. el]cnkc7óleg! Mától fogva nenlcsak a gyel_
mekeimet. hanem az egész ango] népemet fogja
országos fórumokon. szaklapokban adja köz
'JnllJai é. ncvclniI Kélem. Üljon l. é. lljJ In(3
re gyiüorlati tapaszlalatainkat' s enged betekin'
tést munkánkba érdeklódő nevelőtestti]eteknek.
mind, amit eddig elmondott' Minden máS feiada
tátó] felmcntcm'" Másnap máÍ hozta is a Dai]y
óvóképzóknek' sót hasonló módszerrel dolgozó
dárr óvodátnak is.
Mail' (melyrrek a Lord nemcsak lószerkesztójc.
Emberségét' szaktudását, ismeÍeteit kínálja hanem tulajdonosa is vo]t' számÍalan más vi]ág_
segítségülfalunk kisgyermekeit neve}őknck'
hIrű ldpL'Lla' eg) üll'' d \ e,,ercikkh.n d löbb. n_ lnl
szülóknek. óvóknú' tanítóknak, közművelődést
szenzációt keltó új rovatsorozatot| Magyaroriráryítoknak' Nern múlik el rendezvény éÍtékcs szágnak igenis v'n helye a nap álatt.
tanácsai' jobbító ötletei néIkül.
A visszhang több. mint óriási volt' Akövetkező
IntéZményünknek folyton támogatókat keres.
hélerr mir eg1 egé'z 'razad ü;sagrrn tnnene.z e'
jótékonysági rendezvényt szervez, pályázatokat
pcdagógus csapat küÍtö1Íe a nagyVi]ágban:

ír' hogy kiegészítsc a taÍtalmi munka

hátteÍéüI

szolgáló anyagi báZist.
Hétköznapi teendői köZepette sem hagyagolja
el .Jjál i\n_ereleinek karbJnIarld.ál' KoÍ./Prü pe_
dagógial e' ps,'i(holo8iat lanu l. : buzdrt erre min
denk]l. hi.lcm eg) megüjulá\Ía kesz pedagogu.nak ez elengedhetetlen' Részt vesz az Óvodai ne
velés szerkesztésében is' Közoktatási szakértó.
És most óÍ ünnepelték.
AParlament Kupolatermében az 1998 éviPeda-

gógus Nap alkalmából a Kiiztársasági Keíeszt
Bronz fokozatát kapta Makra Lajosné röszkei óvoElnök Uítól.
Együtt öÍülünk Jo]ival e szép eíkölcsi elisme_
résnek, s tudjuk, nagyon megérdemelte.
sok öÍömet és.jó egészséget kínánunk.
davezetó Göncz Arpád Köztá.sasági

FK,

1998'

Jt]NIUs

I.

JUSTICE FOR HUNGARY!
(igazságot, /nem gazságot/ Magyarországnak!)

A vi]ág békcszcrctó cmberei csak most döbbentek rá' hogy mily ocsmány nyoJc (ma pedig
ndr lÍd eC olvc.d lil) re\/re mr|(angL'lljI é\ J'n.
putálták népünket' A 30 as évek elején meg isjött
a hatása ennek a missziónak, hisz az egész vilíg

'egnr91obb egyenl'egel.

lileló' polirrI.r'ai

e.

minden békeszeretó ember már aZ utcai üdvöZle
tükben is Jusfice For Hungary-va1 kiisZöntötték
egymást. 193l'' bcn ugyanezen feliÍattdl Íepüllek

ar

Úceanon lere.ztül Endrerz

G}drg)"'é.

Magyar Sándor AmeÍikából Budapestre, hogy

Lindberg teljesítményénis túhegyen'Ez nemcsak
egy magyar virtus' hanem ugyanakkor egy világ
su ettu jitn t. l,'lt. an_ t :r,, cllcnsege. nép''k kijd/]_

Röszke. 1998.06.04.

nod ásál is nlagáv a] ho7ta.

Hlnarosan

a7 cgés7

bc

csü1etes nagyvilág közvé1eménye napirendr'e
tú7tc úgy a sa.jtóban. mint a paÍlamcntivitákban il
magyar nemzet és népének békésrevízióhoz való

'zük.egc..eget i ' t. r
nagylrr nép hamaÍosan namcsak utcát. hancm

julil. e. hall./ll_JIJllJn

szobrot is á]lított LoÍd RotheÍmeÍe nek' amit saj
nos, késóbb ler'omboltak' Én viszont legszí'esebben. az én lcpijobb 1clki barátomnak annak aZ örök
iljú gyóngyösi barátorrrnak. a nra 96' é\'éltaposó
somogy osZkárbácsinak szcÍctnéksZobÍot ál]íta
ni. uki a lorddal egyiitt váIla Mátyásfóldön a hós
nragyer rcpiilókct' Úgyszintén oft vo]tak Kassa
lul.zrbJtlrtu.arul. e Hunhlr.rl r,rultrl br r ri
Íággal tcríÍcttutakon Rákóczi síÍjához. Ez anná]
inkább gyönyörű gondo]at lenne, mert oszkár bá
tyánl szü]ej zsidó papok \,oltak. de ó ma is rneg'
maradt igaz magyal hazafinak, azazjó és becsü1e
tcs magyar 7sidó cnbem.k. dki bátÍan vá]lalt
sorsköZijsséget a magyil néPpe]' Aki viszont ezt
negtagidja, és csak népidegeüként aggá]yosko'
dik, az menjen oda, ehola part szakad. vagy ahon
nan jölt' Sűrűn. ahogy idónr adju. felkereserrr, kis
s7egénycs ]akásán (Budapcst, Kccskcnéti u' 2'

l\ crn'q..r.,k.rzbant.hory.nh.r.entrrrii'jan-

e1. Igen! ó o]y nemeslelkű ember,
aki vallja: adni szebb, mint elfogadni! Ehiezhason1ó csak Teller Ede vo1t. aki büszkén hir'dette:
Elóbb magyar vagyok aztán zsidó' vagy Beth-

dékot nern íogad

len Gábor: Elóbb népern' utána a vallásom!
Legulóbbi IalálkoZásom alkalmá\'a] ü német fele
ségem fe]tette oszkár bátyámoak a kérdést:
.'{ rin' Ör hi\/_. '' n'lg).r beke\ lc\ l/.ojÓj, ^\d_
gábarr és aktualitirsában'l" .'Asszonyom. ha vala
kit jogt.rlánu] ha]á]Ía Vigy élelfogy1iglÍlni rabság_
la

ite ltr (

e. ha r eSul megi.

sze

I tudndik. hogl g:rz'a

iI]l''!kjogii Van nem'
revízióra. hanem a kátérítésreis. Árva Irra
gyaÍ ha7ínknak és népénck még nagyobb joga
t dn ePp L8) a re\ l/rora. rnrnl ir kaflerrle\re. F'l m,'
is még mindcn imámat a7za] 7áÍorn. amit titokban
a lorcl gyer'mekeivel is elmondattam' (akik még
goÍ kövctlek

csak

me

e]

vc]e

ben

a

is

eg]átogatnak)|

cg ha:ábon' Hi
igd:ságban' ÍIis:ek tgy Ma'
t ánd (1 á s á bd n !
Ántn !

Hís:ek eg-,- Istenbtn' His:ek

! ck.b-

isle]ti ö]'ök

$' d ro r s. ó g Íö

L

':
'A

Dr' Dr' Kulin Bán
\ vJgJ ]r '|dr'lr ' luÍJlll' k-\'l/ nl lJ

,

Világszijvetsé8 elníjke

tlianoni aljas békcparancs 7t. gvás7é!ébcn.

'' l98l'ben KádáÍ 'lánossal

knÍÓlt\'c és Dr Va]Íö\

Tllmás sajtófőnökkel lepiiltek Íljta a magy Í ha7afiak
50 év uIjni jubileumkénl Buüpeslre' melyet én is tá_
mogalÍam' sainos. a fö]iratol meglillolIák a r€pülón'
s7eretném tudni. hogy a Mag!'ar Alkolnrány mcl}ik
pontja tiltja a béké\reví7iól. mtlyct Bre7snycv is Hcl
s1llkiben aláú1?

"'Endresz sajátkezi:i levelét' mel]el fél élvel az

óceán fölölli

tepüIése eIól

íÍak amerikaihonfitársaink-

n-\'.É) !el(Il(r iul\Jmrl cpp-l mÚn .k-lllll

mes\J_

sárolnunk'cbben arról síránkoznak. hogy o]y nyomor
ban élDek, hogy a lcájukll is cukoÍ nólkűl is\7ík.
"'' Óriilnék, ha minden (]1Vasó leg,llább egy cgy üd
\ rtlló I'p,'I k lldPl'e sUmut) i o /kJl bhl Jmn'lk Ald
ja mcg a Magyrrok Islcnel Hiszem. hogy hamlrosIln
kőZőttÍ]nk lcsZ RaislkénI

FALI]SI sI]TToGó
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A Íejtvényfő soraiban neves ókori szerzók gondolatai Íejtőznek, amelyekből
az élet minóségére kapunk feleletet'

Jókai regénye' FÚGGóLEGES: l. A második gondolat' Beküldendó: a vízszintes 4.' a függóleges
.Lseneca gondolata. (Zá1 betűk: L, A, L). (Zfut betúk: L' N' K). 2' Szerva. 3. orosz l.' és 21. számú sorok megfejtése.
l3. odahesseget. 14 AlapméI1ékegység 15' vasútvonal' 4 KóZismert. 5. Szerelem isFanyar erdei gyümölcs 16. Húz. 17 Arab ten, Zeus és Aphrodite fia. 6. Német rea
szultánság,fóvárosa Masqat 18. Helyhatá lista festó, grafikus (1815-1905, Adolf) 7 ElóZó számunk helyes megfejtése:
rozórag. 19' Néma súgó! 20. Lefegy.verez. Létezik' 8. Kérdőíven szerepelhet. 9 Rit- Nem szégyellnivaló a könny' az a férfi,
22. OsztÍák', vatikiíni és máltai gépkocsik ka női név. 10. Ri'vid téli hónap' 11. aki nem tud sími, falelkú, érzéketlen' Er
jelzése. 23. Gabonanövény. 25. Máj vála Eblak. 12' Európai nép' n UsA-tagáuam. zelmek nélkül nem lehet élnidéka' 26' Magas hegység Kazahsztánban' 2l. Görög biilcseló, a fiiggőleges 1. számú
28. Minályfi Imre l963-ban készült tv- gondolat szezóje. 22. '..TIo11' Heine reNYERTESEINK:
filmje- 30. Balatoni üdüló1rely 32. A Bánk génye. 24. Rossz angolul' 27 .. ' toma. kö
bfu egyi-k szereplóje 33. zaÍható fedeles zépkori viadal. 29 Alo mars. 30' Főveróér.
doboz népies neve' 35' Erós délkeleti szél. 31. Hegycsúcs Japán középső részénElekes Krisztina (Lehel u. 9), aki a nap'
37 Egerek emberek' steinbeck regénye. (2542m)' 34' Birka hímje. 36. Autós isko- közis konyha egyheti ebédelőfizetését
3lJ. . '.és Jacinta, sikeres tv filmsorozat la. 39. Temészetes meleg víz. 40. olajjal nyerte.
volt. 40.
után mondjuk' 41. A szakma megken. 41. Mariska népies rövidséggel. Kovács Antalné (Vasviíri u. 2.) és Sebők
''Á''
kiválósága.42- Spanyol férfirrév.44. Sza_ 43. .'.muri, Móricz Zsigmond regénye. Szilveszterné pedig 500 500 Ft készlonnát főz.46' Svájci üdülőhely.48. Ceru- 45. Hangosbeszélőn' rádión kőzol 4'7. pénzt vehet át a kiinyvtárban (JózsefA' u.
za.49.lármű része.51' Hazai szabvány röv' velset mond. 50. Kelttészta 52. Fédi be- 3.).
53. Ilona beceneve. 54'Fiúnév római szá- cenév 56. Jakutszk folyója. 57 Fejedelmi
mokból' 55.Meghunyászkodó' 58. Molib- iilőhely' 59' Részben odaígér! 61. őse E havi rejtvényünk megfejtésétjúlius 6-ig
dén vegyiele. 5q Ájul. 60. Pfuatlan varázs! régiesen'62. Némán tapadó! 64' Ötszáz- adhatjak le a múvelódési házban'
61. Zuhanni hagy. 63' Amerika óslakója. egy Rómában. 65. santa.. 'város Algentí_
Turucz József
Iöv.
nában' 66. Zártköű
65' Kerítésrésze.
'

vÍZsZINTEs: 1' . ' .Ráby,
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ezen a mérkózésen Foftuna elpáÍtolt tőlünk'
Második gólunkat is Terhes Norbi szerezte

ORVOSI UGYELET

júl1.22 28' Dl Tari Zollán
213 5\0.30/631 )6r
jún' 29 júl' 5' Dr' Sövényházi llorra

egy szép tiámadás végén'
24-én elsó csapatunk az idérr még veretlen

Algyő csapatát fogadta. Ifistáink is lelkiis

Labdarúgás
Május 9-én folytatódtak a bajooki küzdel_

mek. Először serdülőink léptek pályríra a
bajnokaspiráns Szentmihály otthonában'
Jól taltottuk magunkat' de jött a félidő vége
felé egy védelmi lövidzáIlat, s máris 4:0 a
hazaiaknak. A második félidőt azonban a
Röszke nyeri 2:1 ariányban, így 5:2 lett a vé
ge' Mindkét gólunkat Terhes Norbi szelcztc.
Megye II-es csapatunk Ópusztaszeren
vendegszer epelr. Az urol.o helye,i eir ha,i irJ
kat 2|l arányban velte csapatunk, gó]jainkat
Farkas Cs. Attila. Kiss Zso|t szerezték. I0-én
első csapatunk MórahaIomra látogatott.
Ifistáink álrnosan kezdtek' a harmadik
per'.ben mar 2:0 volt r ha,t airk jlrala. Eb|e-

Felnótt csapatunk remekül kezdett' a hu
szadik percben már 2:0 nekünk' Erthetetle
nü1leblokkolt azonban csapatunk, s aZ el]enfél megfordította a mérkózést, 3:2 arányban'

Csapatunk ismét büntetőúgáShoz jutott'
azonban ezen a napon még ez scm sikerült. s
ahogy ilyenkor lenni szokott, a lelkes hazaial rúgtll még egy golt' 4:2l MorlhaInm javrira. Góljainkat Markó Tibor 11 es ből és

Geleta Szabolcs szerezték.

5crdü]óinL lö\elke/ó

elienfele l6-an

Megnyertiik

zós.

Az Algyő mindent egy

feltéve tá-

Papdi László pk.:

213-487. 213-250

LcDkó Antal elnök: 273 ,176
Yarga László: 213 353
Bo.rbás Arpád: 273-3.19
Acs S' onó: 273 '165
Takács József: 273 36l

Mi bebiztosí

Márki István:273-:175
Foclor László: 273 454
III. Rendórség: 107
Körzcti mcgbíZott: 272-796

Május 6-án a Vedres szakkiizépiskola csapata ellen fo]ytatta bajnoki menetelését csa

Polgárórség elnöke:
Túró István: 273'389

panrnk. Problémamentes neccsen nyelt a
csapatunk 37:26 arárryban. 13 án a JATE kö-

IV. Csongrád Megyei Polgárór

a mieink igen mérséke]tteljesít
ményt nyújtonak, minek köYetkeZtében csak
egy idón túli szabadrúgással nyertek a fiúk
2l{ 27 lrjn)blrr. Vep hlront melkó/é5 \ n
hátla a bajnokságból' ezen ha e8y pontot szereznek a fiúk, márnegvan a bajnoki cín!

vetkeZett' itt

SZöYetség diszpécser szolgálatálak
díjmentes telelbnszána: l 87
V. Kábeltévé hibabejelentés:
Márki Jenó: 2?2 8 8.1

vI' Tanácsadó.
Rös7ke tel.:272 609

TUDOSZURES
..

uaz

2'

Tiszlelettel tájékoztatom Önöket, hogy Prof Dr_ Kraszko Pál megyei pulmonológus szakfóor_vos Úr jóváhagyásával RÖSZKE lakossagi tüdószLÍresét 1998.
június 29_július 3'ig (5 szűrési nap) utemeztük be' A szűr'ővizsgálatok a szűróbuszban tőI1énnek. szűróbuszunkon kofszeni számítógépes rendszer üzeme]'

SZÚRÉSI IDóPoNToK:
Hótfő: 8.30_14 óráig
Kerld:

8.]0 l4

óráig.

Szerda: 8.30_14 óráig

Csiitörtök:

találkozót. Megye lIl-as csapa-

Zetést miíI az elsó percekben csapatunloak,

I' Mentók: l04

II. Tűzoltoság; l05
Helyi önkén{cs tűzoltók hívhatók:

Kézilabda

tunk szerdán 20'án j álszotta le méÍkőZésétaz
'
Öttömös ellen. A helyosztónak számító mér
kózésen a mieink 6:l arányban nyertek. Gól-

jaintat Szabó H. Károly, 2 Farkas Cs' Attila,
Ki.' Zsolt. Szalma Gabul es Kor a,-s Fercn.
11 es ből szerezték' E győzelmükkel a fiúk
stabilizálú.k l2-ik helyüket' 23-á.n seldülóink
Tápén szelepeltek. Terhes Norbi szezett ve_

Japr'a

Szekeres Zolt által rúgon gól.
tottuk csapatunk gyóZelmét'

Attila és Zrámbori Gabi góljaival.
a

Kiizérdekű telefonszámok

madott, a mieink meg életvesZélyesen kont
r'áztak. Minclkét oldabn kiváló kapusteljesítményeket láthatott a szépszámú nézósereg' s
a mérkózés csúcspontja volt l80. percben

vezetés után is sikerült a mérkózést megÍbrdí
tani Tanács

273,323.30/635-204
19' DÍ' TaÍi Zollán
jú]' 2G'-26' Dr' sö\'élryháZi Ilo a
júl' 27-aug' 02. Dr VeÍecZkey Gyula

júl' ]3-

sZögletnigáS után Zámbori Gabi fe.jelt a hálóba. ezt követőeD talán rnég.jobb lett a méItó-

l

Boszorkányok női csapata volt' A vendégek
jónéhány felnőtt, NB I es lányaikat, asszo
nyaikat is Szerepeltették' így is pa iban vol
tak azonban a mieink, végül két nagy egyéni
hiba miatt kaptak ki 3:1 arányban' Gólunkat
i.mét Terhe' Norbi rzerezte' l7-én v.t.amlp
elsó csapatunk aTápé vendége volt' Ifistáirrk
jcil játszottaL. egeszen a nyolcr lnldiL percig
l:1 volt az eredmény, a végéreazonban elfáradtak a mieint' s 4:l lett a Tápénak. Gól
szerzőnk Mórlla Gábor volt.
Felnőtt csapatunk tartalékosan állt fel' de a
fiúk óriási becsvággyal ktizdöttek' S a tápéi

júl.6-12' DÍ' veÍeczkey Gyu]a

helyzetet' azonban a kapuba nem sikerült be
találni' A második féJidó 15' percében egy

dei ulan mlrjobban meg1 ajaték' 'r:2lrdn;
ban nyert a hazai csapat. ismét csak az a bi_
Zonyos hajsZál hiányzott a sikelheZ. Gó]jainkat Papdi Krisztián és Vince Jani szetezték'

273-018.20/,122-686

meretesen készültek a mérkózésre. minek
meg is lettaz eredménye. Módra Gábol fejesgóljával 1:0 ra nyertek fiataljaink' A felnőt
tek mérkőzésón is a micink játszottak jobban.
az elsó félidóben kidolgoztaknégy ó ási gól

8.30-i4 óráig

Péntek: 8.30_12.30-ig

A

tüdőszűró y\ZsgáIat aZ Egészségügyről szó1ó 1912. évi II.Törvény

|5l19'72N11I.5l Eij.M- számú rcndelet 30 paragrafusa alapján a magyar állampol'
gárok számára kötelezó! Prof Dr. Kraszkó Pá1 megyei pulnronológus szakÍóorvos
úr az 1998'as évben a 40 év feletti lakosság óves tiitlőszűrését rendelte el. 18 év
felettjck éncsitet neLLül mehetnek szűrésre.

majd a hazaiak gólokat, mi pedig csak kapufákat lóttünk 3:2 arányban nyertek a hazaiak,
1998.

IUNIUS

FALUSI SUTTOGO

7,

PRilI/TK

Női_feÍfi és g1.errrrek

FoDRÁsz
J ózseÍ

EtőHíUÁs ÉsRmrr

A. tt. 42.

A MÍiUELÍiDÉslHÁzBAll

Ércleklőr1lli:
27 3'334 r.ael' 49q-it35

Borbásné
Márki Márta

)Iilclcll<it szcrctcttcl r'rir-ok:
SzpomlnlÉ }IA.RIű Borr

lU

420 kerti kistraktor

.

Napilapok árusításal

. Lékondicioná1tüzlethelyiség. .
. Folyamatosan változó akclók! .

PRr/u/tR tltl/I\lSzÍR

fe1szerelve kifogástalan
á1lapotban.

Gáz központi fűtéses,

valamint búza eladó.

alápincézett, tetőtér

6eépítéses,négy szobás

É,a.,213-514

Nagybani piacra
Íuvart és disznó szállítást

új családi ház 1000

vá11a1ok!

Kovács és társa

négyszógóles telekkel

06-30-454-263

eladó.
Három fázis, két norton

2 m-es 0 lalil(os seÍlésönetetÍi

kút, hidrofor.

EtADIi

416-275' Röszke, ll' körzet
a Forró Fogadóhoz közel,
a ÍÓúttól 150 m-re.

Erdek]ődi:

-lBO/M

DJKN

Fel szabadu lás u. 74.

Tel":427-912

FALUSI SUTTO(;O
Rószkt KóZsóg
Kapvjs!ló 1$1lii|lan.k lanja

Kedvező
áron!

Eng. sr.imr B/Pl1F/888/CS/9:

Mcgjelenik: l200 példányban
szerk'] 6758 Rös7ke

'

}elentkezzen j átmíiv ezető-képzésre nálunk!
segédmotor-kerékpár . Tehergépkocsi
Motorkerékpár . Autóbusz
személygépkocsi . Nehézpótkocsi

Felszabadulás u' 8{

Tel':6)1213 211' fÁx 621213 591
Felelós kiadój Magyarj l-ás71ó
szerkeszló] Holnyákné odik Ilona
TöÍdeló s/crk.: RichLcl László
Munkatársak] Borbásné MáÍki MáÍta

kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatás.

TanÍolyam indul: 1998. 06.26-án Í7 órakot
Helye: Röszke Művelődési Ház
RészLctflZetési lehetőség' Gyolsított tanfoLyam. Forduljon hozzárrk
bizalommal' váIjuk je1enrkezését következó tanÍolyamunkral

TÓTH ANDRÁS iskolavezetó szakoktató

GOLD PRESS NYOMDA
Szeged. Boldoga\s7ony sgl 53 55
Tel.:

62lll1 ll1

Felelős vezetó: ]llés Mihá]}'
Kö7lendcj !ny.rgok,r1 leheló]eg má8neses
adarhoÍdozón kéÍjükl

30/3s4.898
1998.
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