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Az elmúlt hónapban Iskolánk
tanulói több kulturális eseményen is
részt vettek.
Dudás Zoltán tanár úr szervezésében a
negyedik, ötödik, hatodik és hetedik
osztályosok
ellátogattak
a Fekete
Házba és a Móra Ferenc Múzeumba. A
múzeumi
látogatás
témája
a
vulkánkitörésben elpusztult Pompei
volt. A hihetetlenül értékes kiállítási
tárgyak megtekintése mellett a tanár úr
ötletes, érdekes feladatokat állított
össze, melyek elsősorban a kiállítás
anyagához kapcsolódtak. A tanulók
csoportmunkában keresztrejtvényeket,
teszteket oldottak meg. A feladatok
közül nem maradhatott el a közkedvelt
puzzle, illetve a képkereső sem. Dudás
Zoltán tanár úr munkáját Luxné Fodor
Szilvia, Tutrai Sándorné, Kovács
Zoltán és Karai Gizella segítette.
Az
elmúlt
tanévben
alakult
iskolai B&K Olvasókör két délután
szerepelt a Petőfi Sándor Művelődési
Ház kulturális hetén. Első alkalommal
az olvasókör tagjai az olvasás
népszerűsítésének céljából közkedvelt
regényeket ismertettek. A kötetlen
beszélgetésen részt vevők arra is
választ kaptak, hogy miért hasznos az
olvasás. A lelkes könyvmolyok később
kvízdélutánt szerveztek, ahol a
versenyen
részt
vevő
csapatok
rejtvényeket, puzzle-okat, címkeresőket
és játékos feladatokat oldottak meg.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni
Szekeresné
Ábrahám
Gyöngyi
intézményvezető asszony támogató
segítségét.
A művelődési ház által szervezett
karácsonyi alkotóházban idén is részt
vett iskolánk, melyen a részt vevők
Tutrai Sándorné vezetésével az
ünnephez
kapcsolódó
tárgyakat
készítettek.

A
kézügyességet
fejlesztő
foglalkozáson a gyerekek kellemes
hangulatban,
jóízű
beszélgetések
mellett
készülhetnek
a
szeretet
ünnepére. Az elkészített alkotások a
gyerekek egyedi ajándéktárgyai is.

2. oldal
Iskolánkban hagyománnyá vált,
hogy
minden
tanévben
megrendezzük a házi matematikai
versenyt. Szécsényi Marianna és
Vörösné
Beszédes
Veronika
tanárnő olyan feladatokat állítanak
össze, melyek érdekesek, és
próbára
teszik
a
versenyre
jelentkezők tudását. Az idei tanév
helyezettjei a következő tanulók
voltak: 5. osztályban 1. helyezett
Takács Anna, 2. helyezett Kucsera
István, 3. helyezett Nagy Hanna
6. osztályban 1. helyezett Csurka
Bernadett, 2. helyezett Lux Adél, 3.
helyezett Ördög Balázs
7. osztályban 1. helyezett Kulcsár
Ákos, 2. helyezett Vecsernyés
Krisztián, 3. helyezett Varga Kinga
8. osztályban 1. helyezett Ördögh
Ákos, 2. helyezett Szabó Gábor, 3.
helyezett Varga Dávid
Gratulálunk nekik!
Ábrahám Judit tanárnő vezetésével
1996 óta minden tanévben, a
karácsonyt megelőző időszakban
iskolánk
tanulói betlehemezni
járnak. A közel harminc tanuló
mintegy hatvan házhoz látogatott
el. Ezeken a napokon kívül a
betlehemezők felléptek a község
adventi
koszorújának
meggyújtásakor
advent
2.
vasárnapján,
az
Unilever
Élelmiszergyár
nyugdíjasainak
összejövetelén,
valamint
a
Földmíves Utcai Óvodában. A
gyerekek 216.000 Ft-ot gyűjtöttek
össze, melyet a Röszkei Páduai
Szent Antal Katolikus Templomnak
ajánlottak fel.
Iskolánk Pedagógus Énekkara részt
vett a község adventi vasárnapi
gyertyagyújtásán. A karácsonyi
dalok mellett verseket, prózai
alkotásokat is előadtak.

Iskolánk harmadik éve tagja a
színházbarát iskoláknak. Ebben a
tanévben első alkalommal a
Pinokkió című zenés darabot
tekintettük meg. A történet olyan
örök igazságokra tanít bennünket,
melyek ma is megszívlelendők:
vállaljuk-e önmagunkat ebben a
világban,
hallgassunk-e
a
megérzéseinkre, és hol van helye a
szeretetnek
és
az
emberi
kapcsolatoknak életünkben. A
kiváló rendezésnek köszönhetően
ezekre a kérdésekre gyerekek és
felnőttek
egyaránt
választ
kaphattak. A színházi látogatást
Karai Gizella tanárnő szervezte.
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Karácsonyi ünnepség
Ebben az évben Dudás Zoltán tanár úr állította össze az
iskolai karácsonyi ünnepi műsort. A második és az
ötödik osztályos tanulók versekkel, prózai alkotásokkal,
jelenetekkel, tánccal kedveskedtek a nézőknek.
A megható ünnepséget az első osztályosok, az iskola
énekkara, illetve a művészeti oktatásban részt vevő
tanulók előadása tette még színesebbé. Köszönjük a
felkészítő tanárok, kollégák és a szülők munkáját!
Az ünnepségen készült fotókat megtekinthetik iskolánk
honlapjának galériájában: roszkesuli.hu/?page_id=913

Tisztelt Röszkeiek! Kedves Falu(m)béliek!
Megtiszteltetés ért a közelmúltban: Kovácsné Szász
Hajnalka igazgató-helyettes és Vastagh Judit
osztályfőnök meghívására egy rövid élménybeszámolót
tarthattam a hajdani Röszkei Állami Általános Iskola
(ma Orbán Dénes Általános Iskola) harmadikos
diákjainak. Én 1957 őszétől 1965 nyaráig, nyolc éven át
voltam az iskola tanulója - onnan kerültem a szegedi
Radnóti Miklós Gimnáziumba. Több mint 50 év
távlatából tartottam meg ezt az élménybeszámolót. A
gyerekeket a mostani iskolájuk elődjei, a Gazdasági
Iskola, az "öreg iskola" a Parókia mellett és az "Új
iskola" egyaránt érdekelték. Kíváncsiak voltak a hajdan
volt tanítási módszerekre, értékelésre, fegyelmezésre,
iskolai felszerelésekre. Jól emlékeztem ezekre - mint
ahogyan biztosan sok korombeli nagyszülő, de tán még
a fiatalabbak, a mostani iskolások szülei is emlékeznek.
Egy részük még látta mindezt - más részük hallott róla!

Kedves Nagyszülők és Szülők!
Tanulmányaim és életem folyamán megjártam nem csak
"Tolnát, Baranyát" - de kis túlzással a fél világot.
Büszke vagyok egykori iskolámra, tanítóimra,
tanáraimra - jelesül Orbán Dénes Tanár Úrra is, aki most
az Iskola névadója - és minden bizonnyal méltán
szolgált rá a többség akarata szerinti megtiszteltetésre!
Megfigyelésem és tapasztalataim szerint a Röszkei
Orbán Dénes Általános Iskola mind kialakítását, mind
felszereltségét tekintve versenyképes nagyvárosi
iskolákkal is! Talán kissé elfogult vagyok - de oktató,
nevelőgárdáját
még
elkötelezettebbnek,
gyermekbarátibbnak tartom - a gyerekeket pedig "életre
valóbbnak", érdeklődőbbeknek, sokoldalúbbaknak! És
ami a legfontosabb (és ebben tényleg elfogult vagyok,
de ezt büszkén vállalom is): a falusi gyermekekben
erősebben látom a szülőhely iránti érdeklődést,
tiszteletet, elkötelezettséget!
Társadalmunk alapja a család - és a művelt emberek
kinevelésében a szülők elsődleges partnere az iskola!
Gyermekeik érdekében működjenek együtt ebben a
munkában az iskola tanáraival, nevelőivel! Mérhetetlen
kincset tartanak a kezükben - és lehet-e fontosabb
célunk, mint gyermekeink jövője, érvényesülése,
boldogsága? Én úgy gondolom, ebben mindenféle
politikai, világnézeti nézetkülönbségünk ellenére egyet
értünk! Sok sikert és boldogságot kívánok minden
Kedves Szülőnek, Pedagógusnak a rájuk bízott,
meglátásom szerint nagyon tehetséges, "életre való"
gyermekeik felnőtté nevelésében!
Tisztelettel: Kothencz József "öreg diák"
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TISZTELT RÖSZKEI LAKOSOK!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal
alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott
partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat,
kezdeményezéseket ismertesse, átadja.
Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel,
egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.
A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki,
hogy tagjai révén a helyi lakosság és civil szervezetek részére közérdekű információkat szolgáltasson. Így információs
kiadványokat készít aktuális témákról, melyek a lakosság és a civil szervezeteknek nyújthatnak hathatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsolódunk be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató
kérdéseket igyekszünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser Tamás, Röszke község jegyzője ismerteti
a méhészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai
Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig,
az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétől számított nyolc napon belül kell
bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes
települési önkormányzat, fővárosban a kerületi
önkormányzat
jegyzőjénél,
aki
a
méhészt
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan
vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a
méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban,
kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási
helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen
lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm
nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és
a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább
három hetenként méhegészségügyi szempontból
ellenőrizni, s ennek során mind a kifejlett méheken,
mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint a
kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit, illetve
élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell
terjednie a Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák
számának változására.
A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó
tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy
elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi
igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól
számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása
esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást
– ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a
hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző,
beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán
belül be kell jelenteni a települési önkormányzat,
fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.
Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított nyomtatvány
ajánlott levélként történő megküldésével, vagy
személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány
igazoló szelvényét a települési önkormányzat,
fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a

teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi
meg vagy személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a
hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél
hetvenkettő órán belül bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi
önkormányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és
lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási
helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és
kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az
elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő,
hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten
belül, a szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen
helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója
köteles a települési önkormányzat jegyzőjénél
haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása
érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a
méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.
A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi,
növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre
alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.
Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani
nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú
kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás
bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd
ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól
közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út melletti
vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter
távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú
út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása
esetén az úton és az út mentén a letelepedést
engedélyezheti. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter
távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező
irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka
stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban
való kirepülését kell biztosítani.
(folyt. a köv. oldalon)
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Utak közelében történő letelepedés esetén a
méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró
nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a
méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól
látható
helyen
„Vigyázat,
méhek!”
felirattal
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
A fentiekben a méhtartásra vonatkozó legfontosabb
szabályok
kerültek
ismertetésre.
A
további
részletszabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
• 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
• 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről,
• 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő
telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és
szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról,
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•

•
•

•

•

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek,
a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszeréről,
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról,
70/2003.
(VI.
27.)
FVM
rendelet
a
méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes
betegségeinek
megelőzéséről
és
leküzdéséről,
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal
összefüggő állami kártalanításról,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről.
Nótárius Szakmai Egyesület

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.12.12-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződés jóváhagyása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak
informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi
önkormányzatok
feladatellátását
támogató,
számítástechnikai
hálózaton
keresztül
távoli
alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított,
elektronikus információs rendszerhez.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a Röszke
Község Önkormányzata és a Röszkei Polgármesteri
Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár között
megkötendő Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződést jóváhagyta.
2. Iskola vagyonkezelésbe vétele
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2017. január 1-jétől hatályos 74. § (4) bekezdése
értelmében a tankerületi központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó

vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes
vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről
történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a Röszke
Község Önkormányzata és a Szegedi Tankerületi
Központ között megkötendő Vagyonkezelési szerződést
és Megállapodást jóváhagyta.
3. A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás végezte el a „Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Projekt” megnevezésű, KEOP 1.3.0/09-11-2011-0024
azonosítószámú projekt megvalósítását az érdekelt
tagönkormányzatok javára. A Közreműködő Szervezet
ellenőrizése alapján szükségessé vált a Társulási
Megállapodás módosítása.
A képviselő-testület a Társulási Megállapodás
módosítását határozatával elfogadta.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.12.20-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1.Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
A
képviselő-testület
által
elfogadott
átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási
kereteket határozza meg, amelyek között a 2017. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és
intézményei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a
kiadásaikat teljesítik. A rendelet tartalmazza azokat a
felhatalmazásokat, melyek szükségesek a költségvetési
rendelet elfogadásáig a folyamatos működéshez.

szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása a Civil
Bizottságra történő hatáskör átruházás, valamint a
kormányzati funkciókat tartalmazó 1. mellékletet és az
átruházott hatásköröket tartalmazó 2. mellékletet érintő
változások miatt vált szükségessé. A képviselő-testület a
módosító rendeletet egyhangúlag elfogadta.

2. Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(folyt. a köv. oldalon)
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3. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. évi munkatervének jóváhagyása
A képviselő-testület határozatával a 2017. évi
munkatervét elfogadta.
4.
Vállalkozói
keretszerződés
megkötésére
felhatalmazás hó-eltakarítási, síkosság-mentesítési
feladatok elvégzése vonatkozásában
A képviselő-testület a település bel- és külterületén a hóeltakarítására,
az
utak
síkosság-mentesítésére
vonatkozóan
beérkezett árajánlatok alapján, a
legalacsonyabb vállalkozói díjakat tartalmazó árajánlatot
határozatával elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói keretszerződés aláírására.
5.
Tájékoztatás
a
KEHOP-3.2.1.
pályázat
előkészítésének előrehaladásáról, döntés a pályázat
beadásához szükséges önkormányzati határozat
meghozataláról
A képviselő-testület határozatába foglalta, hogy az
Önkormányzat támogatja és részt kíván venni a Magyar
Kormány 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozata
alapján az Éves Fejlesztési Keretben nevesítésre került
6,75 milliárd Ft indikatív támogatásban részesült a
KEHOP3.2.1.
azonosító
számú,
„Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő
rendszerre”
megnevezésű
projekt
megvalósításában.
6. Egyebek
A képviselő-testület elfogadta a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását.
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A módosítás azért vált szükségessé, mert a Röszkei
Orbán Dénes Általános Iskolának van olyan tanulója, aki
Szegedről jár ki, így az ő esetében a röszkei iskola nem
minősül kötelező felvételt biztosító iskolának és ebből
következően a Klebelsberg Központ nem gondoskodik az
utaztatásáról.
A módosítással a képviselő-testület megteremtette a
lehetőséget arra, hogy az ilyen helyzetben lévő gyerekek
utaztatásához az önkormányzat hozzá tudjon járulni.
Az elmúlt időszakban módosultak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a
385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet, erre tekintettel a
képviselő-testület számára szükségessé vált a települési
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
ellátásáról szóló 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításával a díjfizetési kedvezmények eltörlése.
A képviselő-testület határozatával a Röszkei Sportkör
részére felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
formájában 2 390 194 Ft összeget biztosított a
sportfejlesztési program lebonyolításához szükséges
felhalmozási önrész forrására.
A képviselő-testület az Önkormányzat és az Országos
Rendőr-főkapitányság között megkötendő a Röszke
külterület 0178/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
Használati jog alapítására irányuló szerződést és a Röszke
külterület 0179 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
Használati megállapodást határozatával jóváhagyta. Ezzel
lehetővé vált az Országos Rendőr-főkapitányság számára,
hogy az általa használt fenti helyrajzi számú utakon
felújítási munkálatokat végezzen.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Tisztelt Röszkeiek!
2011. évben Röszke Község Önkormányzata megbízásából az ENV-INFO Kft készítette el a település Local
Agenda 21 Környezeti Fenntarthatósági Programját. Az elkészített dokumentációt meghatározott
időközönként érdemes és szükségszerű felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott
pontok, intézkedési tervek és feladatok továbbra is biztosítják-e a település fejlődését, annak jövőjét és
élhetőségét.
A felülvizsgálati program elkészítésére vonatkozó útmutatók alapján egy kérdőív készült, mely
www.roszke.hu oldalon érhető el. A kérdőív kitöltésére lehetőség van a Teleházban is hétfőtől péntekig, 917 óráig, ahol kollégáink esetlegesen személyesen is segítségükre lehetnek.
A kérdőívek kitöltésével Ön elmondhatja Röszkéről és a környezetéről alkotott véleményét, a kiértékelés
alapján pedig a település különböző jellemzőiről kaphatunk részletes képet, melynek segítségével
lehetőségünk nyílik olyan hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melynek elsődleges célja
elősegíteni Röszke település gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését.
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, kb. 20 percet vesz igénybe, a kitöltést követően feltétlen rá kell
kattintani a küldés gombra.
Válaszaikat, segítő közreműködésüket előre is köszönjük!
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„Ez újév reggelén minden jót kívánok,
amerre csak járok, nyíljanak virágok!
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalos madár zengjen minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó
legyen mindig bőven,
szálljon áldás rátok
ez új esztendőben!”

Újra itt a január, és vele
egy kihívásokkal teli új
esztendő.
Mielőtt még előretekintenénk, pillantsunk vissza egy picit december
utolsó napjaira. A karácsonyi készülődésről mutattunk be néhány
mozzanatot előző híradásunkban, most pedig egy pillanatra magát az
ünnepünket említeném meg.

Nagyok karácsonyi kiskézműves elfoglaltsága

Így készült az óvodai Lucapogácsa
Örömmel tapasztaltuk a nagy érdeklődést a családok részéről:
zsúfolásig telt a templom. A gyerekek, kicsik és nagyok nagy
izgalommal készülődtek. A legnagyobbak – bábok kíséretében – egy
régi szép betlehemi történetet adtak elő. Büszkén mondhatjuk, hogy
Elvetették a bölcsisek is a Lucabúzát
igazi nagyokhoz méltó hangos, szép előadásban volt részünk.
Újdonságként az „énekes talentum” csoport a csengő hangú hangszereikkel, ritmus-játékkal és örömteli-, felszabadult
előadással egy újabb kedves színfoltja lett HANGVERSENYÜNKNEK.
Ezt követte a középsős, majd a kiscsoportos korúak verse és éneke,
majd a közös köszöntő. Alig fértünk a dobogón, annyian voltunk.
Jó, hogy az előzőleg beteg gyermekek is el tudtak jönni már a
hangversenyre. Igazi örömteli ünnep volt együtt. Köszönjük!
A megérdemelt, hosszú pihenés után örömmel üdvözöltük egymást
az új évben. Beszélgettünk az élményekről, az ünnepekről,
játszottunk az új játékokkal. Minden csoportban rendkívül gazdag
volt idén a „Jézuska”. Alig hogy végignéztük az új játékokat, és
ismerkedtünk a
játékok
szabályával, már
egyben az évKarácsonyi hangversenyünk a templomban
szakokról és a
hónapokról is
beszélgettünk. Ennek az időszaknak kedves eseménye a
legkisebbek közös GYURMÁZÓ JÁTSZÓDÉLUTÁNJA, amikor
szüleikkel együtt tevékenykedhettek. Minden csoportban az
óvónénik egy kis képösszeállítással is készültek, ahol a szülők
némi betekintést nyerhettek csemetéik mindennapjaiba.
Folyamatosan BESZÉLGETÜNK az időjárásról, az öltözködésről,
valamint a téli sportokról.
(folyt. a köv. oldalon)
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Az időjárás kedvezően alakult, így egy kicsit ténylegesen is
megtapasztalhattuk a havat: csúszkáltunk, szánkóztunk, hógolyóztunk,
nyomokat olvastunk, labirintust csináltunk.
Január hónap folyamán még beszélgetünk a vízben és vízparton élő
állatokról, növényekről, a madarak és az erdei állatok védelméről, a
téli erdőről.
Mire ez az újság megjelenik, addigra túl leszünk a KULTÚRA-NAPI
MESEMONDÁSON,
amit a Községi Könyvtárban szoktunk
megrendezni. Már mondogatják az iskolába készülő gyermekek a
legkedvesebb meséiket társaiknak, hogy eldönthessük, kik azok, akik
csoportjukat képviselhetik majd január 20-án.
Köszönjük:
Legkisebbek gyurmázós délutánja
Hatvani Zalán, Ács-Sánta Máté, Ördögh Gellért és András szüleinek
az új játékokat a Napraforgó csoportban. Ábrahám-Tandari Szabolcs,
Makra Zsombor és Dalma szüleinek az új játékokat a Kincskereső csoportban. Ábrahám-Furus Bence apukájának a játékok
javítását a Méhecske csoportban. Bakos Balázs anyukájának a behozott játékokat a Micimackó csoportban. Szegedi Nóra
szüleinek a karácsonyfát, Krnács Johanna szüleinek a sok madáreleséget a Manótanya csoportban.
NAPTÁRUNK:
Várjuk otthonról február 1-re a kismackókat, hogy együtt játszhassunk, énekelhessünk, verselgethessünk velük.
Február 13 – 24-ig tart a farsangi készülődés és mulatság projektünk. Szeretnénk kérni, hogy az óvodában kényelmes,
egész nap viselhető jelmezekkel készüljetek! A bölcsődések pedig egyszerű, a gyerekek számára kedves öltözetet kapjanak.
Vlocskó Mihályné
óvodapedagógus

RÖSZKE KÖZSÉG EGÉSZSÉGVÉDŐ
EGYESÜLET HÍREI
Kedves Röszkei Lakosok!
Először is Mindenkinek sok sikert, boldogságot, de
elsősorban jó egészséget kívánok 2017-re.
Az „EGÉSZSÉGHÉT” megrendezésével kívánunk
hozzájárulni az egészséghez ebben az évben is. A
napokban dől el, hogy 2017-ben hogyan tudjuk
megszervezni, mi mindent tudunk az Önök részére
kínálni, legyen az orvosi vizsgálat, szűrés, tanácsadás.
Figyelmükbe
ajánljuk
már
most
a
gyermekintézményeink által kínált programokat, az
KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105,
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Mobil segélyszám:
70/275-67-42
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti
Kirendeltség: 62/541-706;
30/466-1021,
70/334-43-55
Orvosi rendelők:
Dr. Huszár Erika
gyermekorvos
573-810; 20/333-7460

Dr. Ladányi Gabriella
háziorvos
273-098, 30/757-16-71
Dr. Nárai Katalin háziorvos
273-323; 30/182-90-61
Dr. Szita Vilma fogorvos:
273-344
Védőnői Szolgálat: 573-822
Családsegítő Szolgálat:
573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet:
433-104, (Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17)
Állatorvosi ellátás:
Dr. Perényi János 30/9982684, Állatorvosi ügyelet:
minden pénteken a
Délmagyarban közöltek
szerint

előző évekhez hasonlóan pedagógusaink színes,
érdekes, élményeket nyújtó tevékenységeket szerveznek
majd
EGÉSZSÉG
témakörben
óvodánkban,
iskolánkban. A februári Suttogóban megtalálják majd a
részletes
programot,
időpontokat,
valamennyi
tudnivalót, a jelentkezések módját.

EGÉSZSÉGHÉT IDŐPONTJA:
2017. MÁRCIUS 6 – 10.
Makra Lajosné
elnök

Polgármesteri Hivatal:
573-030
Általános Iskola: 573-750
Művelődési Ház és
Könyvtár: 573-780
Százholdas Pagony Óvoda:
573-790
Sportcsarnok: 273-250
Teleház és falugazdász:
573-870
Plébániai hivatal: 273-260,
30/289-5397
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
Démász ügyfélszolgálat:
06-40/822-282
Dégáz hibabejelentés:
06-80/820-141
Alföldvíz ügyfélszolgálat:
+36 40 922 334

Szennyvíz-és víz
hibabejelentés:
+ 36 80 922 333
Hulladék elszállítás:
489-789/204
Takarékszövetkezet:
273-490
Posta: 273-309
Vasútállomás: 573-840
Kegyeleti Kft.: 273-354
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Tanyafelelősök:
Széll György: 20/332-3301,
Németh Ferdinándné:
70/382-8687,
Laki Judit: 70/313-9906
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Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatást
érintő változásokról
Tisztelt Lakosunk!
Az elmúlt időszakban módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek
között a 385/2014 (XII. 31.) Kormányrendelet.

I. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználókat érintő változások
A lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó
részére (életkortól függetlenül) lehetővé vált a 60 literes gyűjtőedény igénybevétele.
A 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény használatára kizárólag azon szállítási címek esetén van
lehetőség, ahol az ingatlanhasználó életvitelszerűen egyedül él és az ingatlant időszakosan sem használja
rajta kívül más személy.
Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató
közreműködésével a település belterületén a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználók részére - a szükséges nyilatkozat kitöltése után - ingyenesen 60
literes kukák kerülnek kiosztásra.
A 60 literes edény átvételével egyidejűleg a korábban kapott 120 literes kukát le kell adni.
A külterületen élő lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó részére is lehetőség van 60 literes űrtartalommal igénybe venni a közszolgáltatást.
Mivel külterületen a hulladékszállítás zsákos gyűjtés formájában történik, ezért külterületre 60 literes
kukák nem kerülnek kiosztásra.
A 60 literes edény igénylése esetén a hulladékszállítási díj mértéke: 190,8 Ft+ ÁFA/ürítés (826,16
Ft+ÁFA/hó),
Akinek a 60 literes edény nem elegendő, megtarthatja a 120 literes kukáját, melynek díja: 381,6 Ft+
ÁFA/ürítés (1652,33 Ft+ÁFA/hó).
2017. január 1-jétől kezdődően a korábbi kéthavi számlázás helyett, háromhavonta fog számlázni a
közszolgáltató.
A fentiek alapján azon lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználók esetén, akik nem igénylik a 60 literes edényt, illetve a 60 literes űrtartalommal történő
közszolgáltatást 2017. február végéig, a 2017. január 1-től kezdődően kiállított számlában a korábbiakhoz
képest már a magasabb (1652,33 Ft+ÁFA/hó) hulladékszállítási díj fog szerepelni.

Röszke belterületén az egyedül élő 65 éven felüli, 60 literes edény igénylésére
jogosult ingatlanhasználókat a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai az
otthonukban fel fogják keresni a szükséges dokumentumok kitöltése végett.
Miután a kitöltött dokumentumok feldolgozása megtörtént, az új kukákat a Szociális Szolgáltató
Központ és az Önkormányzat munkatársai kiszállítják az igénylők címére.
(folyt. a köv. oldalon)
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Azon egyedül élőknek, akik 2017. január 1-je előtt nem részesültek kedvezményben vagy a Szociális
Szolgáltató Központ munkatársai nem keresték fel, személyesen szükséges megjelenniük a Röszkei
Polgármesteri Hivatalban a 60 literes edény igénylése céljából. Az igényléshez feltétlenül hozzák magukkal a
személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat,
valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka
átvételére vonatkozó meghatalmazást.
2017. január 1-jétől megszűnt a díjkedvezménye az önálló háztartásban élő 70, illetve 65 éven felüli
házaspároknak, élettársaknak, valamint az önálló háztartásban élő kettő vagy több kiskorú gyermeket
egyedül nevelő szülőnek, mivel a jogszabály kedvezmény nyújtására a továbbiakban nem nyújt lehetőséget.

II. A belterületen lévő ingatlanok ingatlanhasználóit érintő változások a szelektív
hulladékgyűjtés terén
Korábban bevezetésre került a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, melynek során eddig az
ingatlanhasználók a szelektíven gyűjtött hulladékot bármilyen, a háztartásban megtalálható műanyag zsákban
kihelyezhették.
A szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését váltja fel ettől az évtől kezdve belterületen a szelektív
hulladék gyűjtőedényben (kuka) történő gyűjtése.
Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató
közreműködésével a település belterületén az ingatlanhasználók részére a szelektív hulladék gyűjtőedényben
való gyűjtéséhez ingyenesen kukák kerülnek kiosztásra.
Nem osztunk ki szelektív gyűjtőedényt viszont azon ingatlanokra, ahol a hulladékszállítás szüneteltetése
bejelentésre került.
A kukák átadás-átvételére a Röszkei Polgármesteri Hivatal Garázsánál (6758 Röszke, Felszabadulás utca
84.) az alábbi időpontokban van lehetőség:
•

2017. február 2. (csütörtök) 8-tól 16-ig,

•

2017. február 16. (csütörtök) 8-tól 16-ig,

•

2017. február 7. (kedd) 8-tól 12-ig,

•

2017. február 17. (péntek) 12-tól 17-ig,

•

2017. február 8. (szerda) 13-tól 17-ig,

•

2017. február 23. (csütörtök) 8-tól 16-ig,

•

2017. február 11. (szombat) 8-tól 14-ig,

•

2017. február 25. (szombat) 8-tól 14-ig.

•

2017. február 13. (hétfő) 8-tól 16-ig,

A kukák átvételéhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és
legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat, valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett
személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka átvételére vonatkozó meghatalmazást.
Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv ügyfélre vonatkozó pontjait az átvétel előtt ki kell
tölteni.
Amennyiben a számlafizetőként nyilvántartott fél adataiban változás történt, a változás igazolására a szükséges
dokumentum másolatát is hozza magával.
A szükséges dokumentumok hiányában az edények átvételére nincs lehetőség.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalban Kiss József
(06 62/ 573-037) és Korda Zoltánné (06 62/ 573-041) ügyintézők tudnak felvilágosítást adni.
Röszke Község Önkormányzata

2017. január
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Tisztelt Olvasóink,
Kedves Röszkeiek!
Ettől a lapszámtól kezdve új fejtörővel jelentkezünk a
megszokott keresztrejtvény helyett.
Településünk múltjából és jelenéből villantunk föl eseményeket
és a hozzá kapcsolódó kérdésekre várjuk játékos kedvű
olvasóink megfejtéseit.
A sikeres válaszokat juttassák el a Röszkei Teleházba
személyesen (Röszke, Felszabadulás u. 87), vagy e-mailben a
telehaz@roszkenet.hu címre. A szerencsés nyertes a Forró
Fogadó sültes táljáról falatozhat.
Jó szórakozást kívánunk!
1. A régi Röszke a kis horgosi út mentén egyutcás település volt.
Ezt a szakirodalom úti falunak nevezi. Erről a 4,2 km hosszú
utcáról leágazások, közök vezettek Bodom-rét felé. A valaha
vízjárta, majd ármentesített Bodom partján házsor épült, melyet
régen Bodom-oldalnak, majd Töltés sornak említettek. Ez nem
tekinthető utcának, a népnyelv is sornak nevezi. Ma Tisza sor a
neve. A közök igen keskeny leágazások, melyeken két kocsi sem
fért el egymás mellett. Csak a tiszai komphoz vezető
Nagyköznek és a Kisköznek volt külön neve.
Hogy hívják ma a régi tiszai komphoz vezető utcát?
2. A várostól, tanyaközponttól távol, szerelemféltésből, a
legények kakaskodásából, gyakran előkerültek a bicskák, és a
XXXXX nem ritkán tragikusan végződtek. Szokás volt a tanyán,
hogy vízzel töltött vályút tettek a kapuba. Ezt átlépve lehetett
bejutni a ház udvarába. Ha egy pár már többször is átlépte a
vályút, már „vadházasoknak” tekintették őket. Azt mondták
rájuk: „a XXXXX-ban álltak össze”. Ilyenkor főleg azok állták a
XXXXX-t, akiknek nem tellett lakodalomra: „Se pap, se kántor,
de mögvót a lakodalom” - mondották. A bálaknak konkurenciát
jelentettek, ezért ha a csendőrök rajtuk ütöttek, kíméletlenül
szétkergették XXXXX résztvevőit, akik góréba, padlásra,
istállóba bújtak.
Milyen szó illik X betűk helyére?

Helyszín: Mórahalom,
Aranyszöm Rendezvényház
2017.JANUÁR 20. (PÉNTEK) 19.00 ÓRA

MOLIÉRE
A SZERELEM MINT ORVOS
Vígjáték a Piarista Diákszínpad előadásában
Jegyek 1.000,-Ft-os áron kaphatók: az
Aranyszöm Rendezvényházban
2017. JANUÁR 30.(HÉTFŐ) 19.00 ÓRA

SZAHARA CSILLAGA
Zenés vígjáték két felvonásban
a Fregoli Színház előadásában
Szereplők: Magyar Attila, Várkonyi
Andrea, Harsányi Gábor, Plásztán Anett,
Czakó Gábor, Nyertes Zsuzsa,
Heller Tamás
Jegyek 3000,-Ft-os áron kaphatók: az
Aranyszöm Rendezvényházban
2017. FEBRUÁR 13. (HÉTFŐ) 19.00 ÓRA

OSCAR
Vígjáték két részben
a Hadart Színház előadásában
Szereplők: Straub Dezső/Háda
János,Vándor Éva/Csarnóy
Zsuzsanna/Kökényessy Ági, Szabó Máté/
Blazsovszky Ákos, Kocsis Judit/Zakariás
Éva, Laurinyecz Réka, Fila Balázs/Csórics
Balázs, Mérai Katalin/ Végh Judit, Juhász
György, Gieler Csaba
Jegyek 3400, Ft-os áron kaphatók: az
Aranyszöm Rendezvénházban
Bővebb információ:
Mórahalmon az Aranyszöm
Rendezvényházban személyesen, valamint
a 62/281-219-es telefonszámon.

3. Mikor avatták fel a röszkei tornacsarnokot?
1990
1992
1998

Szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki részt vett valamilyen módon a nálunk
lévő tűz terjedésének megakadályozásában.
A rendőrök gyors intézkedését, a tűzoltóság
gyors kiérkezését, a szomszédunk azonnal
segítségét, a polgárőrség helytállását,
a családtagjaim segítségét, intézkedését,
helytállását minden téren!
Tisztelettel: B.L. + F. I.
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Horgászjegyek és árak 2017-ben
A Csongrád Megyei Szövetség Intézőbizottsága
megtárgyalta, és jóváhagyta a 2017. évi horgászjegyek
rendszerét és árait.
A gyermek horgászok számára is elérhetően kialakításra
került a HECSMSZ vizeire érvényes Megyei
kedvezményezett jegy, amely lehetővé teszi bármely
engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal
szerelt készség használatát és naponta 1 db darabszámkorlátozással védett hal, valamint 3 kg egyéb hal
megtartását. A kedvezményezett jegyet váltására jogosult 3
éves kortól minden állami horgászjeggyel rendelkező
horgász, de 14 év alatti személy a kedvezményezett jegy
birtokában is csak nagykorú személy felügyelete mellett
horgászhat.
Természetesen megmarad és változatlan áron kerül
forgalomba az olcsó (1000 Ft), minden megyei

MEGHÍVÓ
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület közgyűlését
2017. február 17. (péntek) 18.00 órára
hívom össze, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helye: Röszkei Polgármesteri
Hivatal
Képzési
Központ
és
Konferenciaterme
6758 Röszke Felszabadulás utca 84.
Napirend:
1. 2016. évi közhasznúsági jelentés,
zárszámadás elfogadása (Magyari László)
2. 2017. évi költségvetés elfogadása
(Magyari László)
3. Fegyelmi bizottság tájékoztatója
(Dobos Sándor)
4. Alapszabály módosítása a 2013. évi V.
törvényre (új Ptk-ra) tekintettel (Magyari
László, Dr. Tóth Vilmos)
5. Tisztségviselők választása (ifj. Koncsek
Tamás, jelölő bizottság elnöke)
6. Egyéb előterjesztések
Napirendi pontok fontosságára tekintettel,
tisztelettel kérem feltétlen és pontos
megjelenését.
Határozatképtelenség esetére a közgyűlést a
fenti napirendi pontokkal, ugyanezen napon
18.10 órakor ismételten összehívom, mely
közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
Röszke, 2017. január 18.
Magyari László elnök

2017. január

horgászkezelésű vízre (beleértve az egyesületi vizeket is)
érvényes Megyei gyermek jegy is, amely egy úszós készség
használatára és egyébhalak fogására jogosít.
A napi jegyek egységes szerkezetbe foglalva, minden
HECSMSZ vízterületre egységes áron és azonos fogási
kvótával kerülnek kiadásra.
• Felnőtt 2 botos -2 db nemes hal és 3 kg egyéb hal /
nap
• Kedvezményezett 1 botos - 1db nemes hal és 3 kg
egyéb hal /nap
• Turista 1 botos - 1db nemes, 3 kg egyéb hal /nap
A jegyváltáskor, a napi jegy kiadójának kell rögzíti a
jegyen, hogy a HECSMSZ vizei közül melyikre érvényes.
Az egyes vízterületekre szóló éves felnőtt (két botos)
területei jegyek 2017-ben is kibocsájtásra kerülnek, de
mellettük megjelenik az HECSMSZ vizeire érvényes
Összevont éves területi engedély is.

jegy típus

legfontosabb tartalmi elemek

HECSMSZ összevont éves területi jegyek
HECSMSZ éve HECSMSZ vizei , + megyei He vizek
s Gyermekjegy 1 bot, csak úszós készség, 3 kg egyébhal / nap
HECSMSZ vizei - 1 bot,1 horog bármilyen
HECSMSZ
felszerelés
éves összevont
1db nemes, 3 kg egyébhal /nap, 15 ponty+35
1 botos
más nemes/év
kedvezményeze
3 éves kortól állami jeggyel, tagsággal bárki
tt
válthatja
HECSMSZ
HECSMSZ vizei - éves 30 ponty+ 70 más
éves összevont nemes, napi 2 nemes + 3 kg egyéb nap,
2 botos
max.15kg hal/nap
HECSMSZ összevont napi jegyek
HECSMSZ vizein – Csak a váltáskor megjelölt
HECSMSZ
vízre érvényes, 2 db nemes hal és 3 kg egyéb
napi 2 botos
hal / nap
HECSMSZ vizein - csak a váltáskor megjelölt
HECSMSZ
vízre érvényes, 1 bot, 1 horog, bármilyen
napi 1 botos
felszer.–1db nemes hal és 3 kg egyéb hal /nap
kedvezményes - 3 éves kortól állami jeggyel, tagsággal bárki
válthatja
HECSMSZ vizein, csak a váltáskor megjelölt
Turista napi
vízre érvényes. Turista állami jeggyel , 1 bot,
1db nemes, 3 kg egyéb hal /nap
HECSMSZ kezelésű vizek felnőtt (2 botos ) jegyei
évente 100 nemes, napi 5 (3+2) nemes +10kg
Tisza
egyéb, max.15kg hal/nap
évente 100 nemes, napi 5 (3+2)nemes +10kg
Maros
egyéb, max.15kg hal/nap
évente 50 nemes (benne 30 ponty), napi
Atka
2 nemes + 3 kg egyéb
évente 50 nemes (benne 30 ponty), napi
Maty
2 nemes + 3 kg egyéb
évente 100 nemes (40 egy fajból) napi 3
Lisztes
(2+1)nemes + 5 kg egyéb/ nap
évente 100 nemes (40 egy fajból) napi 3
Görbe-Sárgás
(2+1)nemes + 5 kg egyéb/ nap

2017.
új ár
1.000.-

10.000.-

60.000.-

2.500.-

1.500.-

2.000.-

16.000.11.000.25.000.25.000.18.000.12.000.-

Az egyes vízterületek részletes helyi horgászrendi előírásait a
HECSMSZ Egységes Horgászrendje tartalmazza.

2017. január
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ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGA RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2017. február 10 én 16 órai kezdettel Állami horgászvizsgát
szervez Röszke, József Attila u 20 alatti székhelyén.
Jelentkezni lehet a Macsek Kisállateledel és Horgászboltban, nyitvatartási időben Fazekas Tibornál, valamint
ügyfélfogadások alkalmával József Attila u. 20.
Ingyenes vizsgára való felkészítést tartunk 2017. február 09-én 17 órától a vizsga helyszínén.
Vizsgadíj 3500-Ft/fő, mely a vizsgabizonyítvány árát is magába foglalja.
Magyari László elnök

A 2017. év szakmai ügyeinket tekintve kellemesen indult. Egyesület
minden tagja nagyon örül, hogy az a programunk, melynek célja „Az én
falum, az enyém, Az én Napfényes Röszkém” című kiadványunkat
ismételten megjelentessük új lendületet kapott. Az örömünk oka, hogy
megérkezett az első támogatónk adománya. Támogatónk Turucz József
helyi lakos, aki 15 000 Ft-ot adományozott a céljaink megvalósítására.
Mint ismeretes, ezt a kiadványt a 8. osztályos tanulók ballagási
ünnepségén az iskola igazgatója adja át a búcsúzó diákoknak.
Egyesületünk eddig is aktív segítőjének támogatását nagyon köszönjük.
Várjuk a további támogatások megérkezését.
Másik sikeres programunk az év első
napjaiban, hogy sikeresen fölépítettük a csodálatos „Őrzők: Közösen a természet
védelméért” című kiállítást. A kiállítás a természet sokszínűségéről, a
természetvédelem ezer arcáról és a természetért harcolók mindennapos
küzdelméről szólt. A Kiállítást a Magyar Természetvédők Szövetsége a
Föld Barátai Magyarország biztosította. Az Orbán Dénes Általános iskola
földszintjén készítettük el a bemutatót. (2017. jan. 2-ától január 9-ig.) A
kiállítás fölállításához segítséget kaptunk egyesületünk aktivistájától
Turucz Józseftől és az Önkormányzat valamint az Általános Iskola
munkatársaitól Szekeres Imrétől és László Gábortól. Mindenkinek
köszönjük a segítséget.
A Kiállítás ünnepélyes megnyitóján az iskolaigazgató nője és sok-sok
tanára, tanulója nagy érdeklődéssel vett részt. Szakmai előadással
segítettük a témában való tájékozódást, előadó Turóczi Tamás ökológus
segített a tájékozódásban. „A biológiai sokféleség csökkenését csak úgy
lehet megállítani, ha csökkentjük a természeti erőforrások használatát és
több teret hagyunk a természetes folyamatoknak. Ehhez át kell
alakítanunk a termelési-fogyasztási rendszerünket és a különböző
ágazatokba integrálni kell a természetvédelem szempontjait” – mondta el
a kiállítás megnyitóján. A kiállítás Európai és hazai Természeti értékek
Őrzőinek áldozatos munkáját mutatta be. A kiállítást bárki ingyenesen
megtekinthette. Nagy sikere volt a hazai híres természetvédő kutatók
munkája
bemutatásának, pl. Dr. Gyulai
Iván és Molnár Antal
természetvédelmi munkáját bemutató magyar anyagoknak. Bemutattuk a
mi röszkei híres természeti értékeinket is, a Molnár rét a Kisszéksó-tó
értékeit. A programhoz készítettünk egy feladatlapot, melyben a látottakra
kérdeztünk. Megállapíthatjuk, hogy a kiállítást nagy érdeklődés kísérte.
Sára Endréné elnök

Falusi Suttogó
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4667 m2 SZÁNTÓFÖLD
ELADÓ a Termáli úton.
Érdeklődni: 20/669-36-36

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
Röszke belterületén a Szél utcában,
3 szobás összkomfortos családi ház, konyhával,
fürdőszobával, konvektoros fűtéssel eladó!
Irányár: 5.000.000,- Ft
Érd: 0630/5713809

Boldog Új Évet
Kívánunk!

Koporsós, vagy hamvasztásos
temetések felvétele szállítással,
teljes körű ügyintézéssel,
kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Felszabadulás u. 109.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Bende Sándorné - 273 354

Tavaszi szezonális ajánlatunk:
-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló
-borjúindító és borjúnevelőtápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Várjuk kedves
vendégeinket
2017-ben is!

Temetkezés
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

Megkezdtük tavaszi vetőmagok
rendelésfelvételét!

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány értékesítés

Állattenyésztési szakáruház

6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3
(METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

8 kw-os

KANDALLÓ
újszerű
állapotban
eladó!

Irányár:
40.000 Ft
20/584-07-57

POLCBÉRLÉS RÖSZKÉN!
Kinőtte a gyerek a ruhát? Megunta a régi játékokat?
Sok a lim-lom a ház körül?
Ami Önnek lom, másnak lehet, hogy kincs!
Vagy eladni kívánt új termékét.
Hozza be hozzánk, mi eladjuk!
Önnek nincs más dolga, mint beárazva behozni hozzánk.

Polcok bérlése már 1000 Ft/héttől!
Érdeklődni: 06/20-979-96-80, osznovicspapir@gmail.com,
Osznovics Valentinnél a Papír Írószerboltban
Röszke, Felszabadulás u. 78/B

FÓLIAVÁZ ELADÓ!
5/4-es és colos vascsőből,
40 m hosszú, 8 m széles,
minden második borda merevítve!
℡ 0620/44-59-850

2017. január

2017. február 10-én
(pénteken) 10-től 14 óráig
a művelődési házban!

Feltétlenül hozza magával az adategyeztetésre:
személyi igazolványát és TAJ–kártyáját.
Minden véradási szándékkal érkező ajándékot kap!

Köröm-lak Röszkén
Nem kell Szegedre menni, nincs utazás,
nincs időveszteség! Szépüljön nálam!

Szolgáltatásaim:
Manikűr: Szeretne ápolt, szép kezeket, de nincs ideje rá?
Vagy nem tudja magának megcsinálni? Jöjjön el!
Kézápolás kellemes nyugodt környezetben!
Gyógypedikűr: Benőtt körömmel, esetleg tyúkszemmel
küzd? Bőrkeményedések vannak a talpán? Jelentkezzen be!
Teljeskörű lábápolás!
Műköröm: Nincs ideje kétnaponta lakkozni a körmét?
Szeretettel várom! Tartós lakkozás és zselés köröm az
elegáns franciától a vadító neon színekig!

Bízza rám kezei és lábai ápolását-szépítését!
Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
30/936-8335

PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.
Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Villanyszerelő cég
villanyszerelő
segédmunkást,
villanyszerelő
szakmunkást,
épületautomatizálásban
jártas szerelőt keres
hosszú távú
munkavégzésre.
Előnyben Szeged és vonzáskörzetében
élő munkavállalók.
Érdeklődni a 06-20-953-4513-as
mobilszámon lehet.

SZÖGHY
TEMETKEZÉS Kft.
Szeged, Török utca 11/B
62/ 425-847
valamint
MÓRAHALMI KIRENDELTSÉG
ILDIKÓ VIRÁGÜZLET
MÓRAHALOM, TÁNCSICS utca 2.

Temetések teljes körű
megszervezése, lebonyolítása!
Keresse fel irodánkat ingyenes
árkalkulációért!
Érdeklődni: Király Ildikó: 06 62 / 281-549
06 30 / 27-54-675
vagy
Szállítási ügyelet /0-24h/: 06 30 / 95-57-556

Falusi Suttogó
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel. 62/273-260; 30/359-1050,
Karitasz: 06-20/400-58-68, Web: plebaniahivatal.roszkenet.hu,
e-mail: roszkeplebania@citromail.hu,
Irodai nyitva tartás: kedden és pénteken 9-12 óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 16.30 óra, rózsafüzér-imádság
kedd, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság,
szerda, 17.00 óra: szentmise, csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és
katekézis,, péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és
szentségimádás, szombat, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság,
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17 óra: szentmise

ANYAKÖNYVI HÍREK

TEMETÉS:
2016. december 11.: Babarczi
Antalné Hódi Rozália (†2016.
november 27., életének 82. évében)
2016. december 2.: Ördög Andrásné
Mityók Ilona (†2016. november 27.,
életének 97. évében)
2016. december 9.: Tóth Gézáné
Varga Irén Etelka (†2016. december
1., életének 88. évében)
2016. december 16.: Nógrádi László
(†2016. december 3., életének 52. évében)
2016. december 22.: Forró Vincéné Koza Julianna
(†2016. december 16., életének 93. évében)

KERESZTELÉS:
2016. december 4.: Tóth Adrián Brájen,
Tóth Adrián Tivadar és Mosoni Edit gyermeke
2016. december 18.: Lázár-Varga Dália,
Lázár-Varga Gergely és Lázár-Varga Judit gyermeke

Január hónap folyamán, ill. február első felében a házszenteléseket a József Attila utca, Felszabadulás utca, Dózsa
utca, Szegfű utca, Táncsics utca, Ságvári utca, Petőfi utca (Holt-Tisza felöli része), Tisza sor, Kossuth utca, SzántóKovács utca, valamint a Felszabadulás utca és a Holt-Tisza közötti utcák (ld. Papdi u., Budai u., Szabadság u., Verseny
u., Béke u., Jókai u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Ady u.) házaiban végezzük.
Akik 2017-ben házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék lehetőleg január folyamán a plébániahivatalban.
Van öröm, amely mindörökre tart,
Nem kell hozzá se szó, se tűz, se kard.
Van öröm, amely soha nem apad,
S ez az öröm: add másoknak magad.
Míg élsz, magadat mindig adhatod
Adj jó szót, vigaszt, ha van falatot,
Derűt, tudást vagy békítő kezet
Vagy töröld le a hulló könnyeket.
Csoda történik: minél többet adsz,
Te magad annál gazdagabb maradsz.
Hálásan köszönjük mindenkinek,
akik adományaikkal segítettek,
hogy szebbé tegyük az idősek és
gyermekek karácsonyát.
Támogatóink voltak: Kossuth Mgtsz,
Ferrum Plast Kft., Euro-Chicken Kft.,
Laczi és Fiai Kft., Kakas Bt., Horváth
Géza, Vas Róbert, ifj. Dani András,
Kis-Kert Kft., Nagy Tibor, Moltech
Szeged Kft., PaprikaMolnár Kft.,
Ódium Kft., Coop Szeged Zrt. és még
sokan mások.
Sikerekben gazdag,
Újesztendőt kíván:

áldott

szép

Jézus Szíve Karitász Csoport
Röszke

ÚJ pályázat – mikrovállalkozások
fejlesztésére akár 70% támogatással
Az áprilistól beadható új pályázaton vidéki mikrovállalkozások nem
mezőgazdasági tevékenységeinek beindítására és fejlesztésére igényelhető
vissza nem térítendő támogatás, legfeljebb 160 000 euró (mintegy 50 millió
forint) összegig. A támogatási intenzitás a projekt megvalósulási helyétől
függően elérheti a 70 százalékot. A pályázat keretében falusi turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, nem mezőgazdasági termék-,
szolgáltatás- és technológiafejlesztés, továbbá műhely, bemutató tér és
interaktív bemutatókhoz szükséges fejlesztések valósíthatók meg.
Érdemes megjegyezni, hogy ez a pályázat a már 2016. novemberében
megjelent és sokszorosan túligényelt 100%-os támogatású pályázathoz
hasonló feltételekkel jelent meg. Az egyik legfőbb különbség ennek a
pályázati felhívásnak a javára a keretének nagysága. Bár a támogatás nem
100%-os, csak maximum 70%, de az abszolút értéken nem 12 M Ft, hanem
akár 50 M Ft is lehet és a rendelkezésre álló keret többszörösen nagyobb mint
a korábbi pályázatnál, így a nyerési esélyek is lényegesen nagyobbak. A nem
100%-os támogatás is jelentős szűrő, azoknak, akiknek nincsen önerejük,
nem érdemes pályázniuk. Várhatóan tehát egy szűkebb kör fog pályázni.
Életképes üzleti tervekkel érdemes belevágni és előkészíteni még időben a
pályázatokat erre a felhívásra.
A pályázók 2017. április 3-tól nyújthatják be kérelmüket a Miniszterelnökség
honlapján. Az első értékelési szakasz 2017. május 3-ig tart, az értékelési
határnapokig benyújtott projekteket együttesen bírálják el.
A pályázati felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsoktmogatsa-1
forrás: pályázatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Támogatónk:

Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm és egyben nagyon Boldog Új Évet kívánok a kedves olvasóimnak, szurkolóinknak, kis
falunk minden egyes lakójának a Falusi Suttogó januári sportoldalán.
Az elmúlt év végén igencsak összesűrűsödtek az események a Sportkör életében, nem tudtam mindenről tudósítani a
kedves olvasót, így most, még a tavaly történt eseményekről számolok be!
LABDARÚGÁS: Év végi záró foci bulit rendezett
a labdarúgó szakosztály a legkisebbeknek a
sportcsarnokban!
Nekik
még
nem
volt
ünnepélyessé téve az év végi zárás, így ezt sikerült
a rendezvénnyel pótolni!
A kicsik nagyon várták a játékot és az utána
rendezett kis álló fogadást, ahol meg is lettek
vendégelve!

A legkisebbek, az U-7-es korosztály és edzőik!

Az U-9 es korosztály és edzőik!

A korosztályok el lettek felezve, és egymás elleni
kötetlen szabad játék volt, amit a legjobban
szeretnek! Az U-7, az U-9 majd utánuk az U-11 és
az U-13 játszotta le a 2016-ot búcsúztató
mérkőzését. Sajnos az idő rövidsége miatt keveset
játszhattak, de a sportcsarnok időbeosztása ennyit
tett lehetővé! A mérkőzések után következhetett az
állófogadás! Pizzát, szaloncukrot és üdítőt kapott
minden egyes kis játékos, elismerésül az azévi
munkájáért! Repetáért is sorban állás volt, de jutott
is mindenkinek!
A leírt szöveg mellett, képekkel is szerettem volna
emlékezetessé
tenni
az
eseményt,
így
korosztályonként, és egy nagy csoportképpel
emlékezhetnek majd évek múlva vissza az
eseményre, persze ha megőrzik az újság e
példányát!
(folyt. a köv. oldalon)

Az U-11 és az U-13 korosztály edzőjükkel!

2017. január
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KICK-BOX: Dobó Gábor szakosztályvezető képes beszámolóját
szeretném Önökkel megosztani, amelyben betekintést nyújt, a
szakosztálya életébe, munkájukba, terveikbe.
„Belevaló banda
Ha a 2016-os évet röviden szeretném jellemezni, akkor a "Végre
kialakult egy jó közösség"- gondolat jut az eszembe. Mondta
Szabadi István,"Popey" a Röszkei Sportkör, Popey Team Kick-Box
szakosztályának vezető edzője. A csoportunkban kettő regisztrált
versenyző van. Hatvani Barna és Barna Bence.
A sportorvosi nehézségeknek köszönhetően, sajnos csak két
versenyen indultunk.
Az egyiken, csak
Barna
indult
és
ügyesen, két érmet is
nyert.
A másik "edzésversenyen" bárki indulhatott. A csoportból,
heten próbálhatták ki
az igazi versenyhez
hasonló körülmények között a tudásukat. Sokan végeztek a dobogón, de a legfontosabb a tapasztalatszerzés és az élmény,
amit egy Kick-Box verseny nyújthat. A 2017-es évben több sportolónkat szeretnénk versenyekre eljuttatni.
A kirándulások, az edzőtábor a közös élmények összerázták a csapatot. Kis csapatunk két serdülőkorú fiúval is bővült, akik
szorgalmasan látogatják az edzéseket. Ez azért is jó, mert a kicsik láthatnak komolyabb erővel kivitelezett technikákat, ami a
sportunk szerves része. És a fegyelem is kitisztult. Az évet egy jó hangulatú közös pizzázással zártuk le. Volt ajándékozás,
jutalomosztás. Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy megígértük, jövőre még többet, még jobban, még erősebben.
Minden kedves röszkeinek Boldog Új évet kíván a Popey Team!”
Fontos kötelező feladat vár az egyesületre, a 2017-es év elején össze kell hívni a tagságot, évértékelő közgyűlést kell tartani,
a 2016-os év történéseiről, pénzügyi tevékenységekről, szakosztályvezetői és elnöki beszámolóval együtt! A következő
Suttogóban már valószínűleg erről is be tudok számolni a kedves olvasóimnak!
HB
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