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MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

MEGHÍVÓ
AGRÁRFÓRUMRA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a
Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztelettel meghívja Önt
tájékoztató rendezvényére.
Helyszíne:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
6758 Röszke, Dózsa György u. 1.
Időpontja:

2017. március 27. (hétfő), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1.
Elnöki tájékoztató
Előadó: Kispál Ferenc, a NAK Csongrád Megyei Elnöke
2.
Kamarai Szolgáltatások
Előadó: Szűts László, NAK Csongrád Megyei Igazgató
3.
Földügyi aktualitások
Előadó: Gósz Zoltán, NAK Csongrád Megyei Földügyi Szakértő
4.
A Vidékfejlesztési Program aktualitásai
Előadó: Számfira Gabriella, NAK Csongrád Megyei Vidékfejlesztési
referens
5.
Falugazdász aktualitások
Előadó: NAK Csongrád Megyei Szervezetének Falugazdásza
6.
Agrárügyi, környezet és természetvédelmi hatósági
ügyintézés változásai
Előadó: Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársa
7.
Szabadtéri tűzesetek, és a hulladék égetés szabályai, valamint
a vízjogi engedélyezési eljárások, kút amnesztia
Előadó: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Üdvözlettel:
Kispál Ferenc
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Csongrád Megyei Igazgatóság
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 17.
Telefon/fax: +36 62 423 360/ +36 62 423 360, 107 m.
E-mail: csongrad@nak.hu Honlap: www.nak.hu

Szeretettel invitálom
településünk érdeklődő lakóit
2017. március 20.-ára,
a Polgármesteri Hivatal
konferencia termében 17 órakor
megrendezésre kerülő
KÖZMEGHALLGATÁSRA.
A közmeghallgatás témái:
1. Beszámoló a 2016. év gazdálkodásáról,
eredményeiről
2. 2017. év költségvetési rendeletének
ismertetése, terveink, pályázataink
3. Lakossági kérdések, felvetések
4. Egyebek
Röszke Község képviselői
tisztelettel várják az érdeklődőket!

Kedves Röszkei Lakosok!
Az egészséghét programjai a napokban
befejeződtek. Ám, bőrgyógyászatból a
megnövekedett igényekre való
tekintettel március 27- re újabb
szűrést szerveztünk.
Időpont kérhető Nárai doktornő
rendelőjében rendelési időben
(kedd délután, a többi napon délelőtt)
a 273-323 számon.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Helyszín: művelődési ház
Időpont: 2017. április 27.
(csütörtök) 11-13 óráig
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2. oldal

Farsang
Február 24-én rendeztük
meg farsangi mulatságunkat az
iskola sportcsarnokában. A
rendezvény szervezője Luxné
Fodor Szilvia volt, aki jó
tündérként
koordinálta
az
eseményeket.
A farsangot a harmadik
osztályos Mádi Szabolcs, azaz a
"Tavasz Herceg" nyitotta meg,
majd
jelmezes
felvonulás
következett. Idén sokan öltöttek
magukra
mesevagy
filmszereplő jelmezt; jutalmuk
egy-egy finom barackos farsangi
fánk volt. Azok az osztályok,
ahol a legtöbben öltöztek be,
házi készítésű tortát kaptak
jutalmul.

A nyitótáncok alatt a
gyerekek
bemutatták
tánctudásukat, majd következett
a kötetlen bulizás tánccal és a
szülők által készített finomságok
fogyasztásával.

Budapesti kirándulás
Egy szerdai napon kora
reggel indultunk a szegedi
vonatállomásra,
ahol
gyülekeztünk. Mikor mindenki
megérkezett, felszálltunk a
budapesti vonatra, és már
indultunk is.
Mikor odaértünk, kerestünk
egy buszt, amivel elmentünk a
Csodák Palotájába. Sok érdekes
dolgot láttunk, köztük izgalmas
kísérleteket is. Ebéd után
átmentünk a Tropicariumba,
ahol pedig gyönyörű halakat és
érdekes állatokat láttunk. A
bátrabbak ráját is simogathattak.
Mikor megnéztünk mindent,
elbuszoztunk a Magyar Nemzeti
Múzeumba, ami szintén érdekes
volt.
A múzeumozás után tettünk
egy kis sétát a Nyugati
Pályaudvarig.
A
vonatunk
nemsokára indult, és mi
kimerülten,
de
jókedvűen
vártuk,
hogy
hazaérjünk.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Köszönjük András tanár úrnak
és Györgyi tanárnőnek a
lehetőséget,
hogy ide
is
eljuthattunk.
Jakab Julianna 7. o.

Jótékonysági bál

Falusi Suttogó

A 4. Szülők - Nevelők Jótékonysági Bálját február 18-án tartottuk meg. Öröm volt látni, hogy
ismét megtöltöttük a Sportcsarnokunkat, hogy a röszkei lakosok a mi rendezvényünket választották a
sok más szórakozási lehetőség helyett. A bálon részt vett Borbásné Márki Márta polgármester asszony,
Röszke község Képviselőtestületének tagjai, Dr. Gácser Tamás jegyző úr is a sok más kedves vendég
mellett.
Az idei jótékonysági bál célja: az iskola eszközeinek bővítése, a meglévő eszközök
korszerűsítése. Ezáltal még komfortosabbá, otthonosabbá kívánjuk varázsolni gyermekeink iskolai
környezetét.
A bál szervezését még a tanév elején megkezdtük, de már rutinosabban végeztük mi is, az iskolai
dolgozók, és a szülők is a feladatokat. Január vége felé a bált hirdető plakátok is kitűzésre kerültek.
Kezdetben attól féltünk, hogy nem lesz elég érdeklődő, aztán a miatt aggódtunk, hogy hogyan fogunk
beférni a sportcsarnokba, lesz-e elég tányér, étkészlet…. Ugyanis közel 300 jegy talált gazdára. Ismét
lehetőségünk volt ötvözni munkánkat a közös szórakozással azért, hogy másoknak, iskolánk diákjainak
javára legyünk. Iskolánk szülői munkaközössége, dolgozói és tanulói nevében szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítségünkre voltak a jótékonysági bál
előkészületeiben és lebonyolításában bármilyen feladatot vállaltak is önzetlenül! Megköszönjük a
tombolára küldött felajánlásokat is és a támogatói jegyek vásárlását.
Az előmunkálatokban bőven kivették részüket az iskola dolgozói, a Szülői munkaközösség többi
tagja is. Az elvégzett munkáért köszönetet szeretnék mondani.

Az est folytatásában, szokásunkhoz híven, egy kis műsorral készültünk. A 7. és 8. osztályos
tanulóink egy angolkeringőt táncoltak nyitó táncként. Felkészítő tanár: Török Árpád tanár úr volt.
Pedagógusaink egy bohózattal készültek a vendégek szórakoztatására. Ezután egy közös produkció
következett: Csizmadia Daniella Vanda fuvolán játszott Pocskai István tanár úr kíséretében. Mindezt
egy gyönyörűen kidolgozott táncprodukció követte profi versenytáncosok előadásában. Molnár
Barbara és Török Árpád tánca lenyűgözött mindannyiunkat! Ha iskolabál, akkor szülői produkció!
Vállalkozó apukák szorgos munkával egy vidám hangulatú tánccal kívánták emelni az est hangulatát.
Az apukák felkészítését Tóth Edina vállalta. Zárásként 7. és 8. osztályos tanulóink salsát táncoltak,
amely produkciót Török Árpád tanította meg nekik.
Az ünnepi műsorunk mindannyiunknak meghozta a mulatozáshoz való kedvet! A hajnalig tartó
zenés szórakozáshoz a finom vacsora is kellően hozzájárult.
Szécsényi Marianna, intézményvezető

Játszódélután
iskolánkban!
2017.
március
29-én,
szerdán, szeretettel várjuk a
leendő
első
osztályos
kispajtásokat,
testvéreiket,
szüleiket és nagyszüleiket
iskolánkba, hogy eltölthessünk
együtt egy kellemes délutánt.
A
program
14
órakor
kezdődik. Első helyszín az
iskola Sportcsarnoka, ahová
várjuk az érdeklődőket. A
játszódélután során a gyerekek
megismerkedhetnek a tanító
nénikkel, akik különböző
színes foglalkozásokkal kedvet
kívánnak ébreszteni az iskolai
élethez.

Szécsényi Marianna,
intézményvezető

Köszönet a Jótékonysági Bál támogatásáért
Röszke Község Önkormányzata, Borbásné Márki Márta polgármester
asszony, Röszkei Kábeltévé Kft., Ördög Tibor, Dr. Orbán Ágnes és
családja, Euro Chicken Kft., Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Kft., Délcell Kft. - Palencsár György és Palencsár Ágnes,
Nemesacél Plusz Kft. – Gyulai András, Vita Vox Bt., Unilever
Magyarország Kft., Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde, Hedera Club Hajdukovo, Röszkei Cukrászda – Szabó Marianna,
Varga Pékség, Krajcáros Csemege, Analóg Szeged Kft., Ábrahám-Tandari
Zsolt és Linka Katalin, Áfra Károly, Balázs Dániel és Balázs Ágnes,
Börcsök Lászlóné, Budai Tímea, Csiszár Józsefné, Csiszár Katalin,
Csonka Imre és felesége, Dr. Gácser Tamás, Dr. Liszkai Tamás, Dr.
Túriné Nagy Éva, Dudás Zoltán, Fazekasné Molnár Éva, Fige Imréné,
Forróné Somodi Gabriella, Füle Csaba és Bagi Erika, Gál László,
Galbácsné Fodor Ágnes, Gondáné Rácz Andrea, Gyulai Enikő, Halasiné
Csúzdi Anna, Horváth Béla és Horváth Béláné, Huttora László és családja,
Kovács Károly és Jakabfi Zsuzsánna, Karai Gizella, Kaszás Tibor és
Császár Anikó, Kis Gábor és családja, Kónya Zoltán és Lovászi Ágnes,
Kónyáné Kispéter Éva, Kószó Zoltánné és családja, Kovács Viktória és
családja, Kovácsné Czigle Andrea, Kovácsné Szász Hajnalka, Kozma
Zsófia, Kucsera István és családja, Lux András és Luxné Fodor Szilvia,
Márki Edit, Mészáros István, Miklós Csilla, Nagy Gabriella, Nagy Tibor
és családja, Osznovics Zoltán és Osznovicsné Rábai Kitti, Ördög Attila és
családja, Ördög Szilveszter és családja, Ördög Zsolt és Ördögné Geyer
Hajnalka, Ördögh András és családja, Ördögné Paja Anikó, Rajczi Cecília,
Sajgó András, Stefánné Beke Ágnes, Stork Katarina, Strihó Anita,
Szécsényi Marianna, Szekeresné Makra Katinka, Szurcsik Tibor és
Szurcsikné Fodor Erika, Szűcs Judit, Tanács Attila és Tanácsé Polyák
Annamária, Terteli Róbert és családja, Tóth Endre és családja, Tóth
Lászlóné, Tóthné Gál Kinga, Turó István és Turó Istvánné, Tutrai
Sándorné, Varga Tibor és Varga Anikó, Vas Róbert és családja, Vlocskó
Mihály, Zsiga Izabella
Köszönettel tartozunk még mindazoknak, akik tombolaajándékukkal,
részvételükkel vagy segítő közreműködésükkel hozzájárultak célunk
megvalósításához!

Falusi Suttogó

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
2017. MÁRCIUS 25.
14.00 óra
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A belépés díjtalan!

ÁPRILIS 2. – ANDERSEN SZÜLETÉSNAPJA – A MESEÍRÁS NAPJA
1967 óta tartják április 2-án, Hans Christian Andersen, dán meseíró születésének napján a
meseírás ünnepét. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett
ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár a meseírás napjának
alkalomból meseíró pályázatot hirdet. A születendő művek kapcsán nincs kikötés, lehet
láncmese, állatmese, eredetmese, tündérmese, csalimese, hazug mese, valóságmese.
Témát sem határozunk meg, hiszen a mese a képzelet szabad szárnyalása.
A mesék leadási határideje: 2017. április 28.
Az eredményhirdetés a Suttogó májusi számában lesz. A legjobb mesét
ebben a számban közzé tesszük.
A műveket személyesen a művelődési ház munkatársainál, illetve a
következő e-mail címen roszkekonyvtar@gmail.com lehet leadni.
Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok!

HÚSVÉTI
ALKOTÓHÁZ
Április 4-én
14.00 órakor
a Röszkei Orbán
Dénes Általános
Iskola pedagógusai, a
Százholdas Pagony
Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde óvoda
pedagógusai, Szeged
Kistérség Szociális
Szolgáltató Központ,
és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és
Községi Könyvtár
munkatársai húsvéti
alkotóházra várnak
mindenkit, aki velük
együtt szeretne készülni az ünnepekre.
Kreatív, otthon is
megvalósítható
ötletek, dekorációk és
kisebb ajándékok
készülnek ezen a
délutánon.

Egyesületünk is készül a tavaszi hónapok eseményeire. Megkezdtük a meghirdetett programok szervezését,
melyekre majd szeretettel várjuk az érdeklődőket. A következő időszakban a Tanösvények rendbetétele lesz a fő
feladatunk, ezekhez a munkálatokhoz is várunk segítséget.
Egyesületünk korábbi kérését megismételem. Jelenleg is várjuk a támogatásokat „Az én falum, az enyém, Az én
Napfényes Röszkém” című kiadványunk ismételt megjelentetéséhez. Nagy szükségünk van a támogatásokra, mert
közeledik a tanév vége és a nyolcadik osztályos tanulók év végi ajándéka lesz ez a kiadvány. Aki szeretné az ügyet
támogatni, jelezze – az egyesület e-mail címén kornyezetved@roszkenet.hu, vagy telefonon (20) 444 63 32. A
támogatásokat az egyesületünk számlájára közvetlenül is be lehet fizetni. A befizetés a helyi
Takarékszövetkezetben lehetséges (Számlaszámunk: 57400028–10100510). A Takarékban a munkatársak segítenek
az ügy elintézésében. A befizetésről számlát adunk és okmányt az adományról. A felajánlott összeget közvetlenül is
lehet kézpénzben beadni, ezt viszont előzetesen jelezni kell pl. telefonon, hogy személyesen át tudjuk venni az
összeget és a befizetésről akkor közvetlenül adjuk a számlát. Bármekkora összeget tisztelettel elfogadunk. A
fölajánlásokat várjuk előre is tisztelettel köszönjük.
Kérjük, támogassák az ügyünket, hogy a könyv nyomtatását időben meg tudjuk rendelni.
Sára Endréné elnök

FALUSI SUTTOGÓ Röszke Község Képviselő Testületének lapja. Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92,
Szerkesztőség: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel.: (62) 573-030, Szerkesztőség vezető: Borbásné Márki
Márta. Nyomda: S-PAW Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Megjelenik havonta 1400 példányban.
Röszke Község Önkormányzata és a Röszkei Kaláka Egyesület nem vállal felelősséget
a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért.
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Kedves Röszkeiek!
Az elmúlt két hónapban nem tudtam írni a Suttogóba a
megszokott rovatomban, nagyon sok volt a tennivaló, a
feladat az év elejétől számolva. Most megpróbálom a
lemaradást pótolni, és részletes tájékoztatót adni
Önöknek közös, sokszor ügyes-bajos, máskor örömteli
dolgainkról. Remélem a cikkem terjedelme nem rettenti
el az olvasót, szán rá időt, hogy átbogarássza!
Sok-sok rendezvényen és szakmai programon vettem
részt az elmúlt hetekben, erről adok közre most a
teljesség igénye nélkül egy „válogatást”. Lajosmizsére
kaptunk meghívást önkormányzati fórumra, ahol a
települések költségvetése, a pályázatok és az újabb
állami forráselvonás is téma volt. Összességében
megállapítható, hogy a tendencia tovább erősödik, azaz,
Röszkének is egyre több ellátáshoz kell úgy pénzt
biztosítani, hogy ehhez az állam nem járul hozzá. A
szociális területen a jelenleg igényelhető támogatások
100%-a önkormányzati forrásból létezhet még, úgy,
mint: települési támogatások, lakhatási támogatás,
ápolási díj, közgyógyellátás támogatása és még
sorolhatnánk… Szomorú, hogy így van. Röszkén
azonban egyetlen támogatást sem szüntettünk meg, akik
jogosultak ellátásokra, továbbra is megkapják azokat.
Röszke kezdeményezésére, Deszk, Zsombó, Algyő,
Kübekháza, Tiszasziget, Klárafalva, Ferencszállás és
Röszke települések összefogásával pályázatot kívánunk
benyújtani a humán közszolgáltatások hatékonyságának
növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására
irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő
közös projektünk megvalósítására. A program 3 évre
szól, mely idő alatt különböző képzéseket, közösségi
programokat, települési rendezvényeket tudunk majd
megvalósítani.
Az
eredményről
természetesen
beszámolok majd.
A pályázatoknál maradva, még mindig nem kaptunk
értesítést a Területi Operatív programok kapcsán már egy
éve benyújtott pályázatainkról, melynek kapcsán
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását, energetikai
fejlesztéseket (iskolában, sportcsarnokban, óvodában,
háziorvosi rendelőkben, konyha épületében), és épület
felújításokat szeretnénk megvalósítani. Pályázatok terén
egyébként is nagyon „szegényes” volt az elmúlt három
év, hiszen az előző ciklus (2014!) lezárása óta nagyon
kevés lehetőségünk volt pályázatot benyújtani. Ettől
függetlenül
saját
önkormányzati
források
felhasználásával éves szinten több fejlesztést is
megvalósítottunk.
Részt vettem a Sportkör közgyűlésén is, ahol
kiegyensúlyozott működésről és a közösségi összetartás
erejéről is szólt az éves beszámoló. Nagy öröm, hogy a
sportkör az önkormányzat 2,5 millió forintos önereje
biztosításával tudott pályázni a TAO támogatások
fejezetére egy kilenc személyes kisbusz megvásárlására,
melyet a napokban vett át az egyesület elnöke.
Használják egészséggel!

Falusi Suttogó

Önkormányzati képviselőink és jómagam is részt
vehettem iskolánk jótékonysági bálján, ahol gyönyörűen
díszített
környezetben,
népes,
háromszáz
fős
vendégsereg tölthetett el egy kellemes estét az Orbán
Dénes Általános Iskola már hagyományosnak számító
bálján. Szórakoztató műsorok, finom étkek, jó zene
biztosította a fantasztikus estét. Köszönet minden
szervezőnek, szülőknek, vendégeknek, hogy így is
támogatják iskolánkat. Az első számítások szerint közel
900 ezer forint juthat majd az iskolának a bál
bevételéből, melyet a legfontosabb fejlesztésekre,
javításokra, beszerzésekre és programokra fordíthatnak.
Nagy
gratuláció
minden
közreműködőnek
és
adakozónak, ez a bál is jó példája Röszke közösségi
erejének!
Településünk szempontjából a február 22.-i testületi
ülésünk kiemelt fontossággal bírt, hiszen ekkor fogadtuk
el Röszke 2017. évi költségvetési rendeletét. Ez évi
költségvetésünk elkészítését legnagyobb mértékben
továbbra is az befolyásolja, hogy a csökkenő állami
támogatás mellett biztosítani tudjuk a forrásokat az
intézményi és a települési fenntartási, üzemeltetési
feladatainkhoz. A magas adóerő-képességünk miatt
továbbra is elvonásokkal súlyt a központi szabályozás
bennünket, hiszen újabb befizetés került meghatározásra
a központi költségvetés felé, az ún. szolidaritási adó.
Ebben az évben még ez az adó nem érint bennünket, de,
mint egy pallos, ott lebeg a fejünk felett, a következő
évekre vonatkozóan is. A 2017-es költségvetésünkben
szerepel a civil szervezeteknek biztosított támogatási
keretünk is, de a támogatásra ez évtől új rendszerben,
megalapozott pályázati igényt kell benyújtani a civil
szervezeteknek. A támogatás elbírálására egy bizottság
alakult, mely rendelkezik majd a szervezeteknek
juttatandó támogatások összegéről. Az új rendszer több
odafigyelést és megalapozott célokat támogathat csak,
persze ebben is a törvényi rendelkezéseknek megfelelően
bonyolódhat csak le a pályáztatás és az elbírálás is.
Jelentős változás még, hogy legnagyobb bánatunkra
2017. évtől a Szegedi Tankerület ingyenes
vagyonkezelésébe került az iskolánk. Ettől a dátumtól
átadásra került a teljes ingó- és ingatlan vagyon az
iskolánk tekintetében a törvénynek megfelelően. A
gyermekeink tekintetében kiemelt fontossággal kezeljük
a gyermekétkeztetés feladatát is, melynek biztosításához
éves szinten önkormányzatunk közel tízmillió forintot
biztosít. 2017 évben is folytatódik a kormány
közfoglalkoztatási programja, melyhez ugyancsak a
magas adóerő-képességünk miatt csak 85%-os
támogatást biztosít a központi költségvetés. Hárommillió
forintot magunknak kell hozzáadni a programhoz. Ez
évben 20 fő foglalkoztatása valósulhat meg, a
foglalkoztatás 2018. február végéig tart. A bérminimum
és a garantált minimálbér biztosítására sem kapott eddig
önkormányzatunk semmilyen központi hozzájárulást, ezt
is magunknak kell kigazdálkodni, hiszen a törvény
kötelez rá bennünket. Remélem, hogy utólag ezt
korrigálni fogják.
(folyt. a köv. oldalon)
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Ebben az évben a már benyújtott pályázataink is
beépítésre kerültek az eredeti költségvetésünkbe, a
Települési Operatív Program meghirdetett pályázataira
hét pályázatot nyújtottunk be, 229.392e Ft összegben.
Így a 2017. évi költségvetési rendeletünket bevételi és
kiadási oldalon is 885.943eFt főösszeggel fogadta el
Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
Szeged Kistérség Többcélú Társulása - melynek Röszke
is tagja, hiszen a szociális intézményünket társulási
keretekben működtetjük-, Polgármesterek Tanácsa
ülésén elfogadta a 2017. évre vonatkozó költségvetési
rendeletét, így a kistérségi szociális intézményünk
működtetése is biztosított. A szociális intézményünk
fenntartásához önkormányzatunk 21.406eFt-ot biztosít
éves szinten.
Február hónapban az iskola bál mellett részt vettem a
Tiszavirág Egyesület jótékonysági rendezvényén, ahol
Röszkét képviseltem. Ezen egyesületben oktatják a
röszkei fiatalokat a hagyományaink, a néptánc és
népzene szeretetére. Többek egybehangzó véleménye az,
hogy jól döntöttünk, amikor 2016. évben váltottunk és
csatlakoztunk az egyesülethez.
Térségi évértékelőre is hivatalos voltam a napokban, ahol
a Röszkei Polgárőr Egyesület székházában gyűltek össze
a térség polgárőr szervezetének képviselői és a megyei
polgárőr és rendőri szervezet vezetői. A 2016-os év
értékelésekor elhangzott, hogy a polgárőr szervezetek
munkája, napi tevékenysége milyen nagy értékkel bír
településeink életében. Zélity László úr, a Szegedi
Rendőrkapitányság vezetője külön kiemelte és
megköszönte a röszkei polgárőrök egész éves munkáját.
A művelődési házban megrendezett Kothencz József íróolvasó találkozójára szépen megtelt a ház, melynek
apropóját az adta, hogy a Röszkéről elszármazott íróköltő első megjelent vers- és elbeszélő kötetét mutatta
be. Kozmáné Vastagh Judit osztályának kis nebulói szép
keretet adtak az eseménynek, Judit saját szerzeményei a
falunkról, a szeretetről és az értékeinkről a gyerekek
előadásában igazi élményt nyújtottak az ott lévőknek. Jó,
ha egy-egy röszkei hazatalál, és újra felfedezi a
számunkra oly kedves szülőföldet.
Végül szeretném az röszkei ingatlantulajdonosok
együttműködését kérni a hulladékszállításra vonatkozó
törvények megváltozása kapcsán. Ahogyan már
megírtuk, nincs lehetőség önkormányzati kedvezmény
további igénybevételére, hiszen a törvény egyértelműen
rendelkezik arról, hogy ki vehet igénybe kedvezményt.
Röszke esetében is csak az az egyedülálló személy
kaphat kedvezményt a hulladékszállítás díjából, aki
egyedül él az ingatlanban. Ebben az esetben a 120 l-es
edényzet helyett igényelhet 60 l űrtartalmú edényzetet, az
annak megfelelő csökkentett díj megfizetése mellett.
Önkormányzatunk munkatársai az elmúlt két hónapban
folyamatosan értesítették az egyedülálló érintetteket és
készültek el az igényléseik. Ha még van olyan érintett
ingatlan tulajdonos, aki megfelel a feltételeknek és nem
igényelt 60 l-es kukát, kérem, keresse Kiss Józsefet, vagy
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Korda Zoltánnét a polgármesteri hivatalban. A
csökkentett és teljes díjakat is már a Nemzeti
Hulladékkezelő cégnek fogjuk fizetni, első alkalommal
áprilisban bocsátanak ki számlát a lakosság részére,
január-február-március hónap díjaira vonatkozóan. Ez is
központi szabályozás, ezen változtatni, sajnos nem lehet.
Az elmúlt hónapban kiosztásra kerültek új 120 l-es
edényzetek a szelektív hulladék tárolására. Az új
edényzet a zsákos gyűjtést váltja fel, minden ingatlan kap
szelektív kukát. Internetes fórumokon az elmúlt időben
több, erre vonatkozó megjegyzést és hozzászólást
lehetett látni, hogy nem vitte el a gyűjtőjárat a szelektív
kukát. Volt, aki azt mondta, hogy azért, mert nem zöld
színű, másnak az volt a véleménye, hogy nem látták a
matricát, stb. Véleményem szerint, mint minden új
rendszerben, az elején itt is adódhatnak problémák és
mulasztások az átállás kapcsán. A szolgáltató figyelmét
felhívtuk arra, hogy fokozott figyelemmel járjon el a
kétheti szelektív gyűjtési napokon, hogy minden kuka,
színétől függetlenül, kiürítésre kerüljön. S, hogy mi az
oka, hogy egyik kuka zöld, a másik pedig szürke?
Nagyon egyszerű a magyarázat. Pályázati forrásból
sikerült beszereznünk a zöld színű edényzetet, de nem
jutott minden ingatlanra belőle. Ezért döntöttünk úgy,
hogy a Dózsa, Felszabadulás és Rákóczi utcák
tekintetében átmeneti időre szürke edényzettel pótoljuk a
hiányt, azért hogy mindenkinek legyen lehetősége a
szelektív gyűjtésre, de egy újabb pályázati lehetőség
kapcsán már beépítettük az igényünket és a három
utcában elhelyezett szürke kukákat reményeink szerint
még ebben az évben zöld színűre cserélődik majd. Ebben
is kérjük együttműködésüket, segítségüket! Ne feledjük
el, hogy a saját környezetünket óvjuk, ha szelektíven
gyűjtjük a hulladékot! Minél kevesebb kerül a lerakóra,
annál kevesebb az ártalmatlanítási költsége és a lerakási
járulék, melyet a szolgáltatónak kell ugyan megfizetni,
de ne legyenek illúzióink, rövidesen ez meg fog jelenni a
számlákban is! Ezért közös érdekünk a szelektív gyűjtés!
Kérem, legyenek ebben partnerei az önkormányzatnak!
Ezért is fontos, hogy azok az ingatlan tulajdonosok, akik
az eddig meghirdetett napokon nem vitték el a szelektív
edényzetet, a Suttogó e számában megjelölt napokon
jöjjenek el a polgármesteri hivatalba és vegyék át a
szelektív kukát! A zsákos gyűjtés az átmeneti időszak
után már nem fog működni, minden ingatlanról két kukás
rendszerben gyűjtik be a hulladékot. Persze nem árt, sőt,
főleg a kezdeti időszakban célszerű a matricával kifelé
fordítva kihelyezni az edényzetet!
Az igencsak hosszúra sikeredett beszámolóm és
tájékoztatóm végén pedig bíztatok és tisztelettel hívok
meg minden érdeklődő röszkei lakost a 2017. évi
közmeghallgatásunkra, melyre vonatkozóan külön
meghívót keressenek a lapban! Szeretettel várom
Önöket, hogy élő szóban is megbeszélhessük közös
dolgainkat!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.02.22-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek
megállapítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásaira tekintettel, a képviselő-testület határozatával
úgy döntött, hogy 2017. évben nem kíván adósságot
keletkeztető ügyletet végrehajtani.
2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezettel kapcsolatban elhangzott, hogy a
tervezet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján került
előkészítésre.
2016. évben a Terület- és településfejlesztési Operatív
Program keretében hét pályázatot nyújtottunk be,
amelyekről még nem született döntés. Ezek a projektek
100%-os támogatásban részesülnek, ezért felhalmozási
bevételként és felhalmozási kiadásként azonos összegben
épülnek be a költségvetésbe összesen 229.392 eFt
összegben, amely az egész költségvetés 25,9%-a.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony
tájékoztatása szerint a 2017. évi költségvetési rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal,
nem merült fel olyan lényeges információ, amely a
bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát
érintené, továbbá a beterjesztett rendelet-tervezet
rendeletalkotásra alkalmas.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadta.
3. Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének
módosítása
A képviselő-testület korábbi ülésén elfogadta a települési
támogatás
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
A módosítás eredményeként a 2017. január 1-jétől
bekerült a települési támogatások körébe a tanulói
közlekedési települési támogatás. Az új települési
támogatással kapcsolatos hatásköreit a képviselő-testület
a polgármesterre ruházta át. Emiatt szükségessé vált az
SzMSz. átruházott hatásköröket tartalmazó 2.
mellékletének módosítása. A képviselő-testület a rendelet
módosítását egyhangúlag elfogadta.
4. A Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde bölcsődei intézményegysége Szakmai
Programjának jóváhagyása
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde intézményvezetője Kószó Zoltánné megküldte
Röszke Község Önkormányzata, mint fenntartó részére a
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba

Bölcsőde
bölcsődei
intézményegysége
Szakmai
Programját. A Szakmai Programot a testület
határozatával jóváhagyta.
5. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi
Könyvtár, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér 2016. évi beszámolója, 2017. évi munkaterv
elfogadása
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetője a
beszámolójában előadta, hogy a 2016. évben 3 fővel,
illetve 2 fő IKSZT munkatárssal indultak neki a
feladataik elvégzésének, valamint 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott és 1 fő közfoglalkoztatott is segítette
az intézmény szakmai munkájának ellátását. Év közben
azonban a két közfoglalkoztatott jogviszonya megszűnt.
Igazgató asszony ismertette, hogy az elmúlt hosszú évek
alatt kialakult stabil és jól működő együttműködéseik és
jó partneri kapcsolataik révén számos sikeres rendezvény
valósuthatott meg. Elhangzott, hogy milyen programok,
rendezvények lebonyolítására került sor az előző évben.
A képviselő-testület a beszámolót és a 2017. évi
munkatervet egyhangúlag elfogadta.
6. Beszámoló a Röszkei Polgármesteri Hivatal 2016.
évi tevékenységéről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ezen
jogszabályi rendelkezésre tekintettel a 2016. év
vonatkozásában a jegyző beszámolt többek között a
hivatal szervezeti felépítéséről, a munkakörökről, az
ellátott feladatokról, az év folyamán megvalósult
képzésekről, az önkormányzati működéssel kapcsolatos
feladatokról, a hatósági munkáról és az ügyforgalomról.
Elhangzott továbbá, hogy fontos feladat volt a 2016.
október 2. napjára kitűzött népszavazás előkészítése és
lebonyolítása. Ebből a munkából a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak többsége kivette a részét.
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az
önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei közül 2017.
január 1-jétől a gazdálkodási rendszerhez csatlakoztunk.
A 2016-os év végén a csatlakozás előkészítése jelentős
kihívást és plusz feladatokat jelentett a hivatal számára.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
7. Civil Bizottság tagjainak megválasztása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI. 26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
SzMSz.) a képviselő-testület az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben
foglaltakra tekintettel módosította.
(folyt. a köv. oldalon)
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A módosítással az SzMSz.-be bekerült a Civil
Bizottságra vonatkozó szabályanyag.
A hatályos SzMSz. 50. § (4) bekezdése értelmében a
Civil Bizottság tagjainak száma három. A bizottság tagja
kizárólag önkormányzati képviselő lehet.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület megválasztotta
a Civil bizottság elnökének Kozma Zsófia Ágnes
képviselő asszonyt, a bizottság tagjainak pedig Csonka
Imre és Vlocskó Mihály képviselő urakat.
8. EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű támogatási
kérelem benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
2017.
januárjában
megjelent
Magyarország
Kormányának EFOP-1.5.2-16 kódszámú felhívása a
humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása
érdekében, a humán közszolgáltatások hatékonyságának
növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására
irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő
projektek
megvalósítására.
Támogatási
kérelem
benyújtására kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség.
A képviselő-testület határozatba foglalta, hogy a
megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak
benyújtásához hozzájárul.
9. Polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
A polgármester illetményének meghatározását az Mötv.
71. §-a szabályozza. A 2016. évi CLXXXV. törvény e
paragrafust 2017. január 1-jétől módosította.
A módosítást követően az 2001–5000 fő lakosságszámú
települések polgármestere esetén az illetmény összege
megegyezik
az
államtitkár
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából
álló illetmény 55 %-ával. Az Mötv. 71. § (6) bekezdése
értelmében a főállású polgármester havonta az
illetményének 15%-ában
meghatározott
összegű
költségtérítésre jogosult.
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A képviselő-testület a módosításra tekintettel a
polgármester
illetményéről
és
költségtérítéséről
határozatot hozott.
10. Polgármester részére cafetéria - juttatás
megállapítása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Mötv. 73. § rendelkezése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 151. § (1)
és 225/L. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében Borbásné
Márki Márta főállású polgármester cafetéria juttatásának
éves összegét 2017. január 01. napjától bruttó 193.250
Ft/év összegben határozta meg.
11. A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási
ütemezési tervének jóváhagyása
Az Mötv. 73. § rendelkezése alapján a polgármesteri
tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
tv. 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február
28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését.
A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel a testület
jóváhagyta Borbásné Márki Márta polgármester 2017.
évi szabadságának ütemezését.
12. Egyebek
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet Partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályainak
módosítása miatt szükségessé vált a 134/2014. (XI.26.)
önkormányzati határozat felülvizsgálata.
A felülvizsgálat eredményeként átdolgozásra kerültek a
partnerségi egyeztetés szabályai, melyet a képviselőtestület határozatával elfogadott.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Tisztelt Lakosunk!
Helyi Építési Szabályzatunk ismét változtatásra szorul
helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési
szándékai miatt.
Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti
egyszerűsített eljárás keretében történik.
Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi
véleményezés is, melynek keretében partnereinknek
2017. március 8-tól kezdődően 15 nap áll
rendelkezésre,
hogy
a
tervanyag
kapcsán
véleményeiket
elektronikusan,
postán
vagy

személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal
illetékes irodájába.
A rendezési terv módosításával kapcsolatos
észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz
lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy
legfeljebb 8 nappal később írásban. A fórum 2017.
március 20-án 17 órakor a Röszkei Polgármesteri
Hivatal Konferenciatermében kerül megrendezésre.
A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló
határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu
(„Röszke” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag”
menüpontban)
Borbásné Márki Márta s.k.
polgármester

2017. március

8. oldal

Tájékoztató a szelektív
hulladékgyűjtő kukák
átvételéről
Tisztelt Lakosunk!
Az elmúlt hónapban tájékoztatást adtunk a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
érintő
változásokról.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését
belterületen felváltja 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.
Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik a
2017. február hónapra meghirdetett átadásátvételi napokon nem jelentek meg, hogy a kukák
átvétele céljából jelenjenek meg az alábbi
időpontok valamelyikén a Röszkei Polgármesteri
Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.):
• 2017. március 23. (csütörtök) 12-től 17-ig,
• 2017. március 25. (szombat) 8-tól 12-ig,
• 2017. március 31. (péntek) 12-tól 18-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

Falusi Suttogó
Előző havi kvízünk megfejtései:
Benkóczi Béla; Klebelsberg
program; Fánk, bögre, párna,

Szerencsés megfejtőnk TOMBÁCZ VINCE
(Rákóczi F. u.) a Forró Fogadó sültes táljáról falatozhat.
Nyereményének kiszállításával és átvételével
kapcsolatban Forró Csabát keresse a 62/273-245 vagy a
30/928-9544-es telefonszámokon.
Március havi kérdéseink:
Élet a parasztházban
1. Gazdahelyen mindkét szobában volt kemence.
Általában a nagyház volt a tisztaszoba. „A tisztaszoba
őrzi a tanyai ember holmiját. Ha pénze van, itt tartja
elrejtve. Itt vannak az ünneplő öltönyök, kalapok,
csizmák, itt az új suba, csipkés alsók és vasalt felsők.
Továbbá itt van az
ágynemű, dunnák és
párnák, megtömve
fehér pöhöllyel. Az
mind vagyon”.- írta
Tömörkény István
írta 1901-ben. Két
nagyobb esemény
alkalmával használják ezt a szobát: a
menyasszony búcsúztatásakor, és temetésnél a halott
felravatalozására.
Mi a régies neve a lányok hozományának?
2. Általában ketten háltak egy ágyon. Sokgyermekes
családban egy ágyon fejtől-lábtól három-négy gyermek
is aludt. Kisgyermekeknek a kemence mögötti kuckó
volt kedvelt hálóhelyük. Szükség esetén a családfő
tolinyoszolyát, tolit készített gyermekeinek, amelyet
nappalra az ágy alá gurítottak. A tolin szalmazsákon
három-négy gyermek is elfért. Tíz-tizenkét éves
fiúknak a lóistállóban ácsolt priccsen vagy a
szénatartóban volt a hálóhelyük, egészen berukkolásukig.
Mi volt a neve a padlásra vezető létrafeljárónak?
3. Szemes gabona tárolására szolgáló, vesszőből font és
sárral betapasztott vagy deszkából összerótt láda,
szekrény vagy hordó alakú tartály neve. (hat betű)
4. Kukoricalisztből készült, nagy gonddal, kalácstésztaszerűen kidolgozott, olajjal vagy zsírral
megöntözött, kemencében pirosra sütött sütemény. Ha
nem kelt meg kellőképpen, pempős maradt. Innen a
szólás:„Kukoricapempő, neköm ugyan nem kő!”
Mi a sütemény neve, melyet akár hétköznapokon is
készítettek tartalmas leves mellé?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba
(Röszke, Felszabadulás u. 87.),
vagy e-mailben a telehaz@roszkenet.hu címre.

Fekete Csaba: Március
Huss tél,
fuss,
Füttyents március!
Rikkants rigó vidáman:
élni jó!
Hó szaladjon, rügy fakadjon,
zöldüljön a rét,
kölyökszél hordja szét
szántó-vetők víg énekét!
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Az elmúlt időszakban is sok minden történt
óvodánkban. A FARSANGI HETÜNK és benne a
mulatság mindenki megelégedettségére jól
sikerült. Együtt ropták a táncot a királylányok
a szuperhősökkel, a katicák a pillangókkal, a
cicák a lovagokkal, de még sorolhatnám
sokáig, kik is vettek részt a télbúcsúztató
farsangunkon. A lényeg,
hogy a kicsik és nagyok
együtt forogtak, pörögtek,
Bölcsisek csőrege csemegéje
mulattak, és úgy tűnik,
télkergetésünk eredményes
volt. Kisütött a nap, és így
EGÉSZSÉGHETÜNKÖN úszkálhattunk a lélekfrissítő
napfényben. Tavasz beköszöntével vitaminhetünkön
megbeszéltük, kipróbáltuk,
hogyan
élhetünk
még
Farsangi forgatag a bölcsiben
egészségesebben.
A
Homokhát
Televízió
munkatársai felvételt készítettek a hét egyik napjáról.
Farsangi mesejáték: a Szomorú
Így ők is megnézhették a
királykisasszony története
Teddy Maci Kórház Programon való történteket,
melyen az iskolába készülődő nagyjaink vehettek részt és nagyon jól érezték
magukat. Részesei lehettek még a különleges zöldség- és gyümölcs
csemegekészítésnek, valamint az orvosos szerepjátéknak. Azt is megmutatták
nekik a gyermekek, hogyan készítik el kivágott kis képeik felragasztásával, az
élelmiszerszükséglet piramist az óvó nénivel. Természetesen, amint megtudjuk,
mikor tűzik műsorra, mindenképp szólunk nektek. Meg szeretnénk köszönni,
Átváltozott Micimackók
hogy hoztátok az általunk kért zöldségeket és gyümölcsöket, így elkészíthettük
a csemegét, mely nem csak szemet gyönyörködtető volt, de egészséges és finom
is. Külön szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik be tudtak
jönni gyermekük csoportjába és segítettek elkészíteni ezeket az alkotásokat
(Csorna Amina, Császár-Putyi Viktor és Ábrahám-Tandari Szabolcs anyukája,
Tóth Zsombor anyukája, Zsikai Regő, Hatvani Zalán, Lajtár Máté, Vecsernyés
Denisz anyukája, Nógrádi Adelin anyukája). Bölcsődések is - koruknak
megfelelően - bekapcsolódtak ezen programokba, köszönjük a kedves
Szülőknek a farsangra és vitaminhétre hozott sok-sok zöldséget, gyümölcsöt,
amiből Ági nénink különleges alkotásokat készített a gyermekek számára.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az újra megrendezésre kerülő „ÚJRAPAPÍR”
VILÁGNAPI KIÁLLÍTÁSRA, sok otthon készült remekmű érkezett. A gyerekek
boldogságtól sugárzó arccal mutatták ezeket, és nagy - nagy büszkeséggel
vették
át az érte járó elismerést. Reméljük, az együtt munkálkodás örömteli
Vitaminnapunk
pillanatokat szerzett nektek és gyermekeiteknek egyaránt. Köszönjük az
alkotásokat a családoknak. A kiállított művek alkotói: Kele Jázmin és Zselyke,
Császár-Putyi Viktor, Bényi Bence és Balázs, Győrfi Patrik, Pintér Dominik és
Léna, Horváth Ádám, Gézárt Áron, Szekeres Kornél, Szurcsik Réka, Szalma
Emese, Szekeres Blanka, Szilvási Ádám.
Köszönetet mondunk:
Ács-Sánta Máté apukájának a Micimackó csoport asztalának javításáért, Ördög
Kornél apukájának a vetítő javításában való segítségét. Ábrahám-Furus Bence
és Máté apukájának segítő munkáját.
Hálásak vagyunk Köteles Zara és Balázs Norbi mamájának, Kónya Kata
anyukájának a farsangi közreműködéséért. Ildikónak köszönjük a bölcsis tavaszi
dekorációkat.
A mostani időszakban készülünk a március 15-ei ünnepi megemlékezésre.
Betekintés az orvosok munkájába
Szeretnénk megéreztetni a gyermekekkel ennek az ünnepnek a fontosságát.
Az előttünk álló időszakban várjuk majd a 8. osztályosokat az iskolából, hogy
hívogassák a legnagyobb gyermekeinket Gergely-járás alkalmából.
(folyt. a köv. oldalon)

2017. március
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Naptárunk:
Március 22.: Iskolafelé kacsingatóinkkal ellátogatunk a Szegedi Nemzeti Színházba a Parázsfuvolácska előadásra. Erről külön
tájékoztatást kapnak az érdekeltek.
Március 27. 16 óra 30 perckor: Tanító nénik bemutatkozó szülői értekezletet tartanak az óvodában.
Március 19.: Játszódélután az iskolában, iskolába induló nagy gyermekeinket várják a szüleikkel 14 órától.
Március 23.: Tavaszi papírgyűjtés, a papírokat az óvodai teraszon gyűjtjük.
Április 4-5. 9-12 ÓRÁIG ÉS 15-17 ÓRÁIG LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT VÁRJUK SZÜLEIKKEL, VELÜK EGYÜTT BETEKINTHETNEK
ÓVODÁNK MINDENNAPJAIBA, megismerhetik az óvodás gyermekeket, az óvónéniket, a dajka néniket, és tájékoztatást kaphatnak a
pedagógiai programunkról.
Napsütéses tavaszt, friss levegőt, jó egészséget kívánunk!
Kisné Auffenberg Tímea
óvodapedagógus

Horgász Közgyűlés
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2017. 02.17-én
tartotta közgyűlését, a következő napirendekkel.
1., 2016. évi közhasznúsági jelentés, zárszámadás elfogadása. 2.,
2017. évi költségvetés elfogadása. 3., Fegyelmi bizottság
tájékoztatója. 4., Alapszabály módosítása a 2013.évi V. törvényre (új
Ptk-ra) tekintettel. 5., Tisztségviselők választása. 6., Egyéb
előterjesztések.
A közgyűlés a közhasznúsági beszámoló, a költségvetés elfogadása,
a fegyelmi bizottság tájékoztatója, valamint az alapszabály
módosítása után 5 éves időtartamra megválasztotta az egyesület:
elnökének: Magyari Lászlót, elnökségi tagjának: Asztalos Ferencet,
Domsa Sorint Fazekas Tibort, Hallai Gyulát, Koncsek Tamást,
Kovács Tamást, ifj. Márki Jenőt, Tombácz Lajost, Felügyelő
bizottság elnökének: Fülöp Pált, Felügyelő bizottság tagjának: Hódi
Jánost, Ördögh Csabát, Fegyelmi bizottság elnökének: Dobos
Sándort, Fegyelmi bizottság tagjának: Dr. Herédi Zoltánt, Pernyész
Csabát.

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 2017
2017. április 8-án, szombaton 8.00-tól tartjuk a
hagyományos KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOT!
Gyülekező a mólónál!
Ezen a napon csak azoknak a horgásztársaknak
van lehetőségük horgászni,
akik részt vesznek a munkában!
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület megrendezi

TAVASZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2017. március. 25. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
szegélyezett vízterületen
(folyt. a köv. oldalon)
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Programtervezet:
6.30-tól:
gyülekező a VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ
teraszán, (Röszke,Felszabadulás u.)
7.00:
Megnyitó, majd sorsolás
7.30
Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(08.25-től etetés)
8.30-12.30 VERSENY
12.30-13.30 Mérlegelés
14.00- től Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 2500Ft/fő (felnőtt), 1000Ft/fő (női), 500
Ft/fő(ifi). Gyermek kategória 14 év alatt (2002-es születéstől)
ingyenes. A nevezés díj tartalmazza az ebéd árát is. Nevezni a
horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként
14- 17-ig), a Macsek kisállat eledel és horgászboltban (hét
közben de:7,30- 12-ig, 06305792616) A nevezési díjat a
helyszínen is ki lehet fizetni. Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő:2017. március 24-én 11.30-ig (Állami
Horgászjegy kötelező)
Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett
díjazásban részesül.

TÁJÉKOZTATÁS
BABAKÖTVÉNYRŐL
Tisztelt Lakosság!
Jelen tájékoztatómmal szeretném felhívni valamennyi érintett
röszkei lakos figyelmét a fiatalok életkezdési támogatása,
hétköznapi nevén babakötvény lehetőségeire.
Ki jogosult az életkezdési támogatásra?
Az életkezdési támogatásra minden 2005. december 31. után
született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel
rendelkező gyermek jogosult.
Milyen mértékű az életkezdési támogatás?
A gyermek 42.500 forint összegű egyszeri életkezdési
támogatásban részesül, ez automatikusan a gyermek nevére
megnyitásra kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a Magyar
Államkincstárnál. Amennyiben a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve nevelésben
részesül akkor a születését követő 7. és 14. évben úgynevezett
második és harmadik utalási összeg is megilleti. A második és a
harmadik utalási összeget az éves költségvetési törvény
határozza meg. A 2006-ban született gyermekek esetében ez az
összeg 40.000-40.000 forint, az ezt követően született
gyermekek esetében 44.600-44.600 forint.
Kell-e igényelni az életkezdési támogatást?
A Magyar Államkincstár a szülés hónapját követő 10
munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről,
majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére –
automatikusan – kincstári letéti számlát nyit. A Kincstár ezen a
számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat
és azok kamatait, valamint levélben értesíti a szülőket a
kincstári letéti számla megnyitásának tényéről. Az életkezdési
támogatás letéti számlán való kezelése, nyilvántartása
automatikus, azt igényelni külön nem kell.
Mi az a Start-értékpapírszámla?
A szülő vagy hozzátartozó döntése alapján a kincstári letéti
számlán lévő összeg lehívható az úgynevezett Startértékpapírszámlára, amely tetszés szerinti összeggel, rendszeres
vagy eseti befizetésekkel kiegészíthető. A már rendelkezésre

2017. március

Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban
részesül (min. 1000 gramm).
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező
felszerelés). Rakós bot használata, élőhal, halszelet csaliként
alkalmazása és a pergetés tilos! Felhasználható nedves
etetőanyag mennyisége maximum 10 liter.
Ezenkívül még összesen 1,5 liter élő anyag megengedett.(
csonti, pinki, giliszta,szúnyoglárva)
A zsákmány mérése a helyszínen történik. (versenyállásokban)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban
megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs
érvényben. (állami horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal
vissza kell engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási
eredménybe.
-A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért
keretes haltartó háló használata kötelező
A rendezvény felelőse: Magyari László. 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!

álló összeg a Start-értékpapírszámlán befektetésre kerül, ezzel
is növelve annak hozamát.
2012. október 1-jétől Start-értékpapírszámla nyitására csak a
Magyar Államkincstárnál van lehetőség, annak megnyitása és
vezetése díjmentes. A Start-értékpapírszámla nyitását
meggyorsíthatjuk, ha a személyes ügyintézés előtt a Magyar
Államkincstár WebKincstár aloldalán kitöltjük az ügyfél
regisztrációt. Csongrád megyében az ügyintézésre Makón,
Szegeden és Hódmezővásárhelyen van lehetőség.
2013. december 2-ától a Start-értékpapírszámlára befizetett
összegek a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe
kerülnek automatikusan befektetésre, amely állampapír infláció
felett 3%-os kamatot garantál a teljes futamidő alatt.
Meddig lehet a Start-értékpapírszámlát megnyitni?
Start-értékpapírszámla a gyermek részére 18. életévének
betöltéséig bármikor nyitható.
A 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is nyitható
Start-értékpapírszámla, de Ők nem jogosultak az egyszeri
életkezdési támogatásra.
Hogyan gyarapítható az életkezdési támogatás összege?
Az életkezdési támogatás összege a Start-értékpapírszámla
nyitásával, arra történő befizetésekkel és az összeg
befektetésével gyarapítható. A számla megnyitása után a
42.500 forintos alapösszeget tehát mi magunk, vagy akár a
nagyszülők és hozzátartozók is tovább gyarapíthatják. Ez annál
is inkább megéri, hiszen a befizetett összeg 10 százalékát
támogatásként az állam jóváírja, maximum évi 6 ezer forintig
(amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, illetve nevelésben részesül, a befizetett
összeg húsz százalékának megfelelő, legfeljebb 12 ezer
forintig). Fontos tudni azt is, az életkezdési támogatás összege a
hozamokkal együtt automatikusan Babakötvénybe fektetődik,
amely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is
biztonságos befektetés.
A számlán jóváírt összes befektetés - a tőke és támogatások -,
valamint az éves kamatok automatikusan a gyermek születési
évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerülnek befektetésre.
Az éves kamatokat automatikusan mindig ugyanabba a
sorozatszámú kötvénybe forgatják vissza, így erre sem kell
külön figyelni.

(folyt. a köv. oldalon)
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Az is kényelmessé teszi a számlavezetést, hogy csupán a havi
egyszeri átutalási megbízást kell elintéznünk, más teendőnk
nincs is. A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő
átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a
Magyar Államkincstár Kincstár semmilyen díjat nem számít
fel. A befizetés készpénzben, átutalással vagy bankkártyás
fizetéssel teljesíthető. A befizethető összeg tekintetében nincs
felső korlát.
Hogyan lehet hozzájutni a megtakarításhoz?
A Start-értékpapírszámlán kamatozó pénzhez legkorábban a
18. születésnapjuk után férhetnek hozzá a fiatalok, a
keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó,
járulék és illeték alól. Amit még jó tudni, hogy nem csak 2006.
január 1-je után született gyerekek javára nyitható Startértékpapírszámla: a korábban születettek ugyan a 42.500
forintos állami támogatásra nem jogosultak, de az egyéb
feltételek számukra is kedvezőek. Ebben az esetben 25 ezer
forintot kell a családnak a megnyitáskor a számlára befizetnie,
az éves kamatok, az állami - évi maximum 6 ezer forintos
támogatás - ebben az esetben is jár a gyereknek.

Falusi Suttogó

Hogyan járul hozzá a támogatáshoz az Önkormányzat?
Röszke Község Önkormányzata a 2005. december 31. napja
után született, születéskor röszkei lakóhellyel rendelkező
gyermek nevére nyitott Start-értékpapírszámlán lévő összeget
egyszeri 20 ezer forinttal egészíti ki.
A fentiek igénybevételéhez egy kérelem kitöltésére van
szükség, amelyhez csatolni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát, a
törvényes
képviselők
személyi
igazolványának
és
lakcímkártyájának
másolatát,
valamint
a
Startértékpapírszámla szerződés másolatát. A nyomtatvány
letölthető a www.roszke.hu honlapról is. A kérelem
ügyfélfogadási időben benyújtható a Röszkei Polgármesteri
Hivatal (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.) emelet 6. számú
irodájában.
Amennyiben a támogatással kapcsolatban további kérdésük
merülne
fel,
munkatársam
szívesen
segít
azok
megválaszolásában: dr. Kis Zsuzsanna, Röszkei Polgármesteri
Hivatal (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.), emelet 6. 62/573038, hatosagicsoport@roszkenet.hu
Borbásné Márki Márta
polgármester

MUNKALEHETŐSÉG
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,
vagy az info@electricpower.hu e-mail
címen lehet, önéletrajzzal.

Utánfutó Kölcsönzés
Röszkén
TAVASZI AKCIÓ !!!

BALU ALEX

KISS BENEDEK

2017.01.09.
Anya: Papdi Vivien
Apa: Balu Károly

2017.02.11.
Anya: Sipos Nikolett
Apa: Kiss Zsolt

Kaució: 10.000 Ft.

KOMONDOR
KISKUTYÁK
(szukák) fajtiszta
szülőktől, oltva
ELADÓK!

Tel.: 0630/362-56-29.

Érd.: 30/9637-336

Utánfutó
500 Ft / óra,
2500 Ft/nap áron.

ELADÓ: Röszke, Szél u. 5/B számú lakóház, szoba, konyha, fürdőszoba és
spájz. Háromfázis, ásott kút locsolási lehetőség, a bútorokat vele adom. Ára: 3.000.000 Ft.

EGYÉB ELADÓ: gáztűzhely, PB palack, kerékpár, emeletes gyerekágy és vegyes szerszámok.
Telefon: 63-54-45

Csepregi Sándor

Falusi Suttogó
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Temetkezés
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
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

Egész évben ültethető
FŰSZERNÖVÉNYEK,
LEVENDULA és
LEVENDULA ZSÁK
széles választékban és
kedvező áron kapható
Szegfű u. 28.
Tel.: 06-20/516-9792
20/379-1688
strihoanita@freemail.hu

2017. márci
SZJA 1 %-ra jogosult
szervezetek Röszkén
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Egyesület Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06
Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör Adószám: 19082325-1-06

Farsangi Buli
A röszkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
február 25-én a Művelődési Házban látta
vendégül a térség Nyugdíjas Klubjainak tagjait.
A rendezvény vendége volt Borbásné Márki
Márta
polgármester
asszony,
klubunk
támogatója és Molnárné Vér Ágnes.
Nagyon örültünk, hogy sorra érkeztek a
meghívott vendégek.
Kedves ismerősök Sándorfalváról, a röszkei
Őszirózsák Nyugdíjas Klub tagjai is örömmel
vettek részt a találkozón. Megtiszteltek
jelenlétükkel a domaszéki Jázmin Nyugdíjas
Klub tagjai is. Jelen voltak még szép számmal
az üllési Nyugdíjas Klub tagjai, a mórahalmi
Napfény Nyugdíjas Klub és a dorozsmai
Vöröskeresztes egyesület.
Vendégeink köszöntése
A vendégek köszöntése után polgármester
asszony köszöntötte klubunk legidősebb tagját, Csillagné Jucika
nénit, aki betöltötte 102. életévét.
Az ebéd elfogyasztása után megkezdődött a buli, a tánc, az ehhez
elengedhetetlen zenét Nyári Zoltán szolgáltatta.
Remek alkalom volt kötetlen beszélgetésre is, egymást rég nem
látott ismerősök örülhettek egymásnak.
A rendezvény fénypontja volt a jelmezesek felvonulása. Volt ott
minden, apáca, utcalány, rőzsehordó asszony, orvos, hajléktalan,
dobos, boszorkány, hawaii-i lány, két süket öregasszony.
Mindenkinek nagyon tetszett ez a színes felvonulás, nagy tapssal
jutalmazták őket. Remélem vendégeink az önfeledt szórakozás után
szép élményekkel tértek haza.

A 102 éve Csillagné Juci néni

Beindult a buli!

Szeretném megköszönni Borbásné Márki Mártának a köszöntőt, a
szívhez szóló szavakat és a mindenkori támogatást. Köszönjük
Kovácsné Kacz Erikának és Kispál Zsuzsinak a felszolgálást.
Köszönet a Művelődési Ház vezetőjének és dolgozóinak, Ők
mindenben segítenek nekünk.
Támogatóink voltak: Bata Erika, Kovácsné Czigle Andrea, Röszkei
Teleház, Turucz József, Vámos Zoltán.
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai és vezetője,
Fodor Lászlóné
Jelmezeseink

Fotók: Turucz József
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Köröm-lak Röszkén
Nem kell Szegedre menni, nincs utazás,
nincs időveszteség! Szépüljön nálam!

Szolgáltatásaim:
Manikűr: Szeretne ápolt, szép kezeket, de nincs ideje
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FÓLIAVÁZ ELADÓ!
5/4-es és colos vascsőből,
40 m hosszú, 8 m széles,
minden második borda merevítve!
℡ 0620/44-59-850

rá? Vagy nem tudja magának megcsinálni? Jöjjön el!
Kézápolás kellemes nyugodt környezetben!

Volt TSZ palántás kertjében

Gyógypedikűr:
Benőtt
körömmel,
esetleg
tyúkszemmel küzd? Bőrkeményedések vannak a talpán?
Jelentkezzen be! Teljeskörű lábápolás!

KISKERT ELADÓ!

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 ápolásátszépítését! Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
30/936-8335

Húsvétra bárányok,
vágóbirkák, ürük eladók!
Paja Zoltán 06-30/75 82 522

2 db 50 m-es, 12 m-es horgonyzott csőből készült
komplett fóliavázakkal (8,5 m széles),
vezetékes vízzel és szivattyúval.

30/362-32-76

KIADÓ!!!
3175 m2 össz területű Holt-Tisza
parti kert akár több évre is kiadó.
2300 m2-es öt hajós fóliaház, norton kút,
6x6-os gazdasági helyiség, három fázis.
Érdeklődni: Barna Róbert +36/30 9152506

Falusi Suttogó
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Szegőléc és faáru
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

Termék kínálatunkban kedvező
áron talál kiváló minőségű
fenyőszegőléceket, többféle
profilban, méretben
(Ajtószegők, parkettaszegők, díszlécek,
élvédők, képkeretlécek, barkácslécek)

Képkeretezést és bútorkészítést
is vállalunk!
Egyedi fenyő függönytartók
gyártása
Bővebben és képek: facebook.com/szegolec
Nyitva tartás: Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9.30-16.30
Szombat: 9-12
Tel.: 06-62/668-152
Szeged, Szabadkai út 55.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2017. február 3.: Balogh Mihályné
Fodor Julianna (†2017. január 17.,
életének 88. évében)
2017. február 8.: Szalma Gábor (†2017.
február 4., életének 78. évében)
2017. február 13.: Zombori Józsefné
Bata Erzsébet
(†2017. február 6.,
életének 87. évében)
2017. február 24.: Ábrahám Ferenc
(†2017. január 29., életének 55. évében)

Falusi Suttogó

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel: +36 30/359-1050, Karitasz: +36 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

Március hónap folyamán a házszenteléseket a Bercsényi utca, Szegedi utca, Vasút utca, Pacsirta utca, Május 1. utca
és Marx utca házaiban végezzük tovább. A külterületi házak szentelésére március 27-től kerül sor. [Akikhez nem sikerül
bejutni, vagy megbeszélt időpontra kérik a házszentelést, igényüket jelezzék a plébániahivatalban személyesen, vagy a
plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás ill. sms útján, vagy a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen, esetleg
a facebook oldalunkra küldött üzenetben.]
Március hónapban az esti szentmisék és liturgikus szertartások továbbra is egységesen 17 órakor kezdődnek!
Nagyböjt péntekjein a 17 órakor kezdődő bűnbánati liturgián a szentségimádás alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.
Lelkigyakorlatos elmélkedéseket is a pénteki bűnbánati liturgia keretében lehet hallgatni Páduai Szent Antal „5 kenyérről”
szóló nagyböjti beszéde alapján. A bűnbánati liturgia előtt fél órával (16.30 órai kezdettel) keresztutat végzünk a
templomban.

SZERTARTÁSREND A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT:
Április 13., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Április 14., péntek
NAGYPÉNTEK
Április 15., szombat
NAGYSZOMBAT
Április 16., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Április 17., hétfő
HÚSVÉTHÉTFŐ
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;

18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia előtt
16 óra – Keresztút, utána – virrasztás a Szent Sír előtt
17 óra – nagypénteki szertartás
14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetőség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne: tűzszentelés és fényliturgia, Húsvéti
örömének, vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
18 óra - esti szentmise
8 óra – szentmise

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
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:
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
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Támogatónk:

Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó márciusi sportoldalán.
Minden civil szervezetnek az év elején kötelező a „szervezetét” összehívni és közgyűlést tartani! Így történt ez a
sportkör esetében is, február tizedikén a művelődési házban megtartottuk a 2016. év beszámolóját. Ezeken a
közgyűléseken elsőként a szakosztályvezetők számolnak be a tagságnak az elmúlt év munkájáról. Ezek után az
egyesület elnöke foglalja össze az elmúlt évet, és természetesen a tagság szavaz, hogy meg volt-e elégedve a
beszámolókban elhangzottakkal, avagy nem! A sportkör esetében a tagság meg volt elégedve az elvégzett munkával, és
elfogadta a beszámolókat! A jól sikerült szakmai munka után az egyesület vacsorával vendégelte meg a tagságot és a
meghívott vendégeinket. Képekkel szeretném illusztrálni az olvasóimnak, az összejövetel történéseit.

A közgyűlés résztvevői a beszámolót hallgatják

Az egyesület tagsága és meghívott vendégeink

A közgyűlés vendégei voltak az I. csapat játékosai is

A képek készítője: Szécsi Andrea. A rendezvényen
készült többi képét az érdeklődők honlapunkon nézhetik
meg.

A polgármester asszony
értékelte az elmúlt évet

Sors Róbert Horgos
polgármestere, a Horgos
FC elnöke is megtisztelte
összejövetelünket

Örömhír a Sportkör életéből, hogy a TAO pályázaton
nyert Ford kisbusz megérkezett!
Köszönet az Unilever Magyarország Kft-nek a
támogatásért, Röszke Község Önkormányzatának
pedig az önrész finanszírozásáért!
LABDARÚGÁS: Elkezdődtek a 2016-2017 bajnokság
tavaszi fordulói a felnőtt csapatunk részvételével, a Megye
III. Homokhát csoportban!
(folyt. a köv. oldalon)

2017. március

18. oldal

Falusi Suttogó

Röszke SK – Bordány SK: 3 – 0 (1-0)
Ideális körülmények között, kellemes
tavaszias időben, jó talajú pályán fogadta a
Röszke azt a Bordányt, akik ősszel hazai
pályán, négy egyre legyőzték csapatunkat!
Egyértelműen támadólag léptek fel a
hazaiak a győzelem érdekében! Egyik
formás támadást a másik után vezették, de
a befejezés előtt mindig valami hiba
csúszott az akció kivitelezésébe! A
tizennyolcadik perc hozta meg a várva várt
vezetést. Támadás közben a kapura törő
hazai játékost a tizenhatoson belül
buktatták! Tizenegyes!!! A büntető
A Bordányt legyőző csapat: Fodor Tibor, Csehó Béla, Berta Martin, Szurcsik
Péter, Hoffmann Zsolt, Pipic Dániel, Papp Tibor, Tóth Endre, Tanács Attila,
értékesítve lett, a csapatkapitány, Tanács
Papdi Szabolcs, Szögi Márk, Hatala Kristian, Babó László, Zsidek János,
Attila révén. Továbbra is szövögette
Fehér Bence, Pipic Barnabás, Hatala Ákos.
támadásait a hazai gárda, de a félidei
szünetig már az eredményt nem tudta
növelni. A szünetben Szekeres Zoltán edző kiemelte, hogy kevés lesz az egygólos előny, a második félidő elejét meg kell
nyomni és minél hamarabb gólt vagy gólokat kell rúgni! A szándék és az akarat megvolt a fiúkban, csak éppen a kivitelezés
végén csúszott be mindig egy kis hiba. A hetvenötödik percig kellett szurkolni azért, hogy az egyre jobban magára találó
vendégek nehogy egyenlítsenek. Gyors támadás befejezéseképpen született meg a második gól, Berta Martin jóvoltából! A
gól után megnyugodott a Röszke, a Bordány pedig kezdett beletörődni, hogy ma ezen a mérkőzésen nem terem babér a
számukra! Az i-re a pontot Pipic Barnabás tette fel a nyolcvanötödik percben, mikor is egy szépségdíjas lövéssel
bebiztosította a Röszke győzelmét! Jó játékkal bemutatkozott a felnőtt csapatban Szögi Márk, aki egy kis vásárhelyi kitérő
után visszatért anyaegyesületébe. Sok játéksikert kívánunk neki, érezze jól magát itthon!
A tavasz kezdetével elindul az élet az egyesület többi szakosztályában is, az utánpótlás focisták is megkezdik a játékot a
bajnokságaikban és a Bozsik program tornáin! Remélem következő beszámolómban róluk is informálni tudom olvasóimat.
HB

Sikeres informatikai
képzés Röszkén
Modern társadalomban és gazdaságban ma
már nem lehet létezni az infokommunikációs
technológiák nélkül. Aki nem tudja legalább
készségszinten használni a számítógépet, az
Internetet vagy az okostelefont, az digitálisan
írástudatlannak
minősül.
Lemarad
a
lehetőségekről, kimarad a fejlődésből, az élet
több területén is kevesebb eséllyel indul,
gyakorlatilag lemond az egyéni, a közösségi és az üzleti életben való érvényesülésről. Legtöbb embernél már a motiváció
is hiányzik. „Nem érdekel” –jelszóval elutasítja azt a tudást, amiről nem is tudja, hogy mit kapna általa. Nem így
gondolkodnak a Röszkén most véget ért informatikai képzés résztvevői, akik nagy szorgalommal és kitartással vettek
részt az órákon, gyakoroltak, kérdeztek, jegyzeteltek, tanultak. Gratulálunk nekik, hogy mind a 15 fő sikeresen megkapta
a
tanúsítványát
a
GINOP.6.1.2 országosan
kiemelt projekt IKER1
szintű
programjában.
Használjátok az új ismereteket
arra,
hogy
könnyebbé és komfortosabbá váljon az életetek,
maradjon idő pihenésre,
szórakozásra, unokázásra
is.
Perlakainé Ács Mária
IT Mentor, eTanácsadó

