Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXVI. évfolyam 4. szám

TÁJÉKOZTATÓ
az általános iskolai beiratkozásról
2017.
Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
2017. április 20. (csütörtök) 800 - 1900 óra között
2017. április 21. (péntek) 800 - 1800 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
3) a gyermek TAJ kártyája
4) a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó kártya
5) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás eredeti példánya, mely lehet:
a) óvodai szakvélemény
b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
6) nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
7) nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók
a) ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot,
ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők
gyámhivatalban felvett nyilatkozata arról, hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a másik szülő halotti
anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
b) ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló
dokumentum: gyámhivatali döntés.
Csiszár Katalin
iskolatitkár

VÉRADÁS lesz a művelődési házban
2017. május 17-én 10.00-től 14.00 óráig.
Feltétlenül hozza magával az adategyeztetésre:
személyi igazolványát és TAJ–kártyáját.
Minden véradási szándékkal érkező ajándékot kap!

Április

Kedves
Édesanyák,
Nagymamák és
Dédnagymamák!
Nagy szeretettel és tisztelettel meghívjuk
Önöket 2017. május 7-én az ünnepi
szentmisét követően 10 órakor kezdődő
anyák napi ünnepségünkre a művelődési
ház dísztermében.
Ezen a szép napon az Orbán Dénes
Általános Iskola növendékei verssel,
jelenettel, énekkel és tánccal
kedveskednek az édesanyáknak,
nagymamáknak és dédnagymamáknak.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

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

Minden Kedves
Olvasónak
Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánunk!
Teleház munkatársai

2017. április

2. oldal

Falusi Suttogó

Április 4-én az intézményünk is részt vett a Művelődési Házban megtartott Húsvéti Alkotóházon. Az iskola, óvoda
és a művelődési ház mellett mi is egy nagy asztalnál vártuk az ide érkező kíváncsi és alkotni vágyó gyerekeket.
Több kreatív dologgal is készültünk erre a délutánra, hogy az asztalunkhoz leülő gyerekek a kedvük szerint
válogathassanak és alkothassanak valami szépet. Nagyon sok szép húsvéti díszek készültek, nem csak a mi
asztalunknál, hanem az egész alkotóházon. Akik ide ellátogattak, azok biztosan nem tértek haza üres kézzel.
K.Zs.

Ez egy olyan évforduló, amely keveseknek adatik meg, ezért szerettük
volna emlékezetessé tenni. Azt latolgattuk, mivel lehetne Őt meglepni ezen
a jeles napon. Arra jutottunk, hogy összehívjuk a családot, a rokonokat,
barátokat, kedves ismerősöket, akik tanúi voltak élete kisebb-nagyobb
eseményeinek. Sajnos ez a névsor több helyen különböző okok miatt nem
lehetett teljes.

PAPDI ÁKOS
2017.03.20.
Anya: Nagy Andrea
Apa: Papdi István Attila

Tájékoztató a települési
ügysegéd ügyfélfogadási
helyének változásáról
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal települési
ügysegédjének ügyfélfogadási
helye megváltozik.
2017. április 21-étől a települési
ügysegéd a 6758 Röszke,
Felszabadulás utca 87. szám alatt,
a Teleház épületében fogadja az
ügyfeleket.
Röszke Község Önkormányzata

Most azonban inkább csak a szépről és vidám dolgokról szóljon a történet.
A kedves és megható köszöntők sorát Polgármester asszonyunk, Borbásné
Márki Márta indította egy szép beszéddel és egy gyönyörű dallal.
Mamánk meghatottságtól csillogó szemmel nézett körül és lélekben
átölelte a körülötte összegyűlt, Őt ünneplő szeretteit, a jövőt jelentő
unokáit, dédunokáit, ükunokáit, menyeit, rokonait, barátait. Azokat is, akik
nem tudtam akkor ott lenni mellette.
Nem tudom, de sejtem, hogy átfutottak rajta az elmúlt 90 év szép és
kevésbé szép emlékei is: a hetven év, amely szebbnél szebb ruhák
varrásával telt el; a tanulólányok, akiket megtanított a szakma fortélyaira; a
férje, akivel 70 éve élnek jóban-rosszban minden nehézséget átvészelve; az
utazások, ahonnan sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza; és talán sok
olyan is, amit mi nem is sejthetünk. Remélem az is eljutott a szívéig, hogy
mi mindannyian, akik ott voltunk az ünnepségen és azok is, akik nem
tudtak ott lenni teljes szívünkből kívánunk Neki jó egészséget, még sok
szép nyugodalmas, de élménydús évet.
Nagyon Boldog Születésnapot Kívánunk Kisistók Szilveszternének
Röszkére.
A család

KEDVES RÖSZKEIEK!
Köszönöm az elfogadást, befogadást és a figyelmet, amelyet
március 3-án, péntek esti szerzői estemen tanúsítottak! Széchenyi
így nyilatkozott egykor: „Magyarország nem volt, hanem lesz.”
Az én hitvallásom: RÖSZKE VOLT – VAN, LESZ! Ha rajtam
múlik, amivel tehetem, öregbíteni fogom a hírnevét!
Tisztelettel: Kothencz József
ÖREG (ÍRÓ)DEÁK
A TV stáb összepakolt, a mikrofon néma,
Száz szék már üresen ásít - de ég még a lámpa.
Többen, tovább maradókból, pogácsát rágcsálva
Beszélgetnek még csendben - dedikálásra várva.
Együttműködtek, figyeltek két órás estemen
Felnőttek és énekkórus, szavaló gyermekek.
Falumbéliek, de betért sok „elköltözött” is,
Sokat dolgoztunk, összejött a látvány, siker is!
Bemutatni hoztam ESTHAJNAL című könyvemet,
Röszkére hívtak meg - akik hívtak, el is jöttek!
A Kórus dalolt, gitár pengett, szólt a fuvola,
A termet átjárta szavalás, ének zsivaja!
Novelláimból idézve magam is olvastam:
Verseim' előadói kis pihenőt kaptak.
Elég időm maradt így is elérzékenyülni,
Visszahallott szavaimban mélyen elmerülni!
Forgatókönyvem lapjait ha épp' nem forgattam,
Hallgatóimat figyeltem. Hogyan is fogadtak?
Tudtam, legdrágább kincsüket, drága idejüket
Bízták rám - el nem prédálom - ez csak sikerülhet!
Katonaéletet éltem, rám tört a sok emlék:
Katonák a parancsnokot csak akkor követték,
Ha bátran és nem vakmerő'n tudott dirigálni.
Az vérre ment! Itt idővel kellett gazdálkodni.
Nagyok, kicsik, kíváncsiak - megbízhattak bennem
Én is bennük: elkerültem - de itt voltam gyermek.
Megszerettem ezt a falut - kötnek a gyökerek,
Rokonaim sírhelyei, iskolám, emlékek!
Ritkán használt, igen nagy szó a hazaszeretet!
Magyar hazánk alig arasznyi: Széle, hossza egy.
Ne tenyéren - szívünkben hordjuk - baj nem érheti!
Azért ha mégis megtörténne - meg kell védeni!
Tisztként véremet adni nem a hazámért kellett,
Kötelesség és becsület szólítottak messzebb.
De ezt a tájat itt, ahol szeretteim élnek
Nem fenyegetheti senki, ameddig én élek!
Majd' két órán át tartott: a közönség volt fontos,
Könyvemről szólt! Nem érdekelt, hány kamera forgott!?
Írhattam és beszélhettem példaképeimről Majd hallgattam - már a nézők beszélgettek erről!
Hallgatóznom kellett volna? Méltató szót könnyen
Meghall fülünk, de a sikert azt nem adják ingyen!
A kritika átgondolva többet nyom a latban,
Azok véleménye fontos, akik gondolkodnak!
Akárhogyan lesz is tovább - már bemutatkoztam,
Hozzám hasonlók közt élek - hinni csak ők fognak
Írásomnak, ha a tollat kezembe veszem még.
Nélkülük csak hiteltelen tollforgató lennék!
Szeged, 2017. 03. 04.
Kothencz József
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Ismételt tájékoztató
a szelektív hulladékgyűjtő
kukák átvételéről
Tisztelt Lakosunk!
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését
belterületen felváltotta 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.
A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló kukába
dobva fontos és hasznos nyersanyagot vesztünk
el, ami így kikerül a körforgásból és ezáltal
komoly környezetterhelést jelent. Szelektíven
gyűjtve azonban másodnyersanyagként hasznosítható, így "az anyag nem vész el, csak átalakul!"
Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét,
akik az eddig meghirdetett átadás-átvételi
napokon nem jelentek meg, hogy a kukák
átvétele céljából jelenjenek meg munkaidőben a Röszkei Polgármesteri Hivatalban
(6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.).
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
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2017.03.27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. A 2017. évi éves összesített közbeszerzési terv
jóváhagyása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §ában foglalt előírásoknak megfelelően Röszke Község
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét
megtárgyalta, és azt elfogadta.
2. Röszke Község Önkormányzata, mint közvilágításra
kötelezett
Önkormányzat,
teljes
közigazgatási
területén a közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és
karbantartása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) értelmében a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe
tartozik különösen a közvilágításról való gondoskodás.
Tekintettel arra, hogy a korábbi közvilágítás-üzemeltetés
és karbantartás tárgyban létrejött szerződés 2017.03.31-ig
volt hatályos, új szerződés megkötése vált szükségessé.
A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a
Démász Zrt.-vel való szerződéskötésről határozott.
3. A Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde beiskolázási tervének ellenőrzése
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
beiskolázási tervét.
A Képviselő-testület a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében
foglaltak alapján ellenőrizte a Röszkei Százholdas Pagony
Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde a továbbképzési program és
a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program
összhangját, továbbá a továbbképzési program és a
beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
megállapította azok jogszerűségét.
4. Rákóczi Szövetség támogatása
A Rákóczi Szövetség azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzatunk felé, hogy lehetőségeinek megfelelően
támogassa a Rákóczi Szövetség tevékenységét, annak
érdekében, hogy minél több határon túl élő magyar
családot ösztönözhessenek a gyermekeik magyar iskolába
íratására, valamint segíthessék a magyar iskolában
tanulókat.
A képviselő-testület határozatával úgy döntött, hogy a
Rákóczi Szövetséget 500.000,- Ft támogatásban részesíti,
mely összeggel Végvár településen a magyar diákok
iskoláztatását kívánja támogatni.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Falusi Suttogó

EBZÁRLAT ÉS
LEGELTETÉSI TILALOM
Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban közzétesszük a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
járási főállatorvosának döntését:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály főállatorvosa, mint első
fokú hatóság meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
Röszke Község külterületére 2017. április 1jétől – 2017. április 21-éig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat tartama alatt:
1) Tartási helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy
kell tartani, hogy azok más állattal, vagy
emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban
a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve
és szájkosárral szabad kivinni.
3) A település területéről kizárólag érvényes
veszettség elleni védőoltással rendelkező
kutyát vagy macskát – és csak a hatósági
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata
után és engedélyével – szabad kivinni.
4) Az érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési
céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás
alól.
5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket
hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára.
6) A vadászterületen kóborló be nem fogható
ebek ártalmatlanítása a vadászatra jogosult
feladata.
A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem
hajtható.
Dr. Tihanyi Zala
járási főállatorvos”

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

Falusi Suttogó

5. oldal

Gergely-járás
Iskolánkban
már
régóta
hagyomány, hogy tavasszal a
nyolcadik
osztályos
diákok
elmennek az óvodába, és átkísérik
a leendő elsősöket.

Az idei tanévben a mi osztályunk
csalogatta a leendő kisiskolásokat
egy kis műsorral.
8. osztály

Parázsfuvolácska
Március 23-án ismét színházban
jártunk.
Ez
alkalommal
a
Parázsfuvolácska című előadást
tekintettük meg.
Mozart világhírű művének, A
Varázsfuvola gyerekeknek szóló
zenés játéka pillanatok alatt
elnyerte mind a gyerekek, mind a
kísérő tanárok tetszését.
Az opera nehezen érthető műfaj, a
gyerekek számára nem mindig volt
egyértelmű a színpadi cselekmény.
A kellemes hangzásvilág, a
rendkívül látványos színpadkép és
a csodaszép jelmezek azonban
magával ragadták a kis nézőket.
Annyi
bizonyos,
hogy
az
alaptörténetet,
mely
a
próbatételekről
és
az
élet
bölcsességéről szólt, megértették a
gyerekek: álmainkért küzdeni kell,
és igazán jó emberként előbbutóbb
minden
ármánykodás
ellenére elnyerjük jutalmunkat.

Iskolába csalogató játszódélután

A településünkön működő nevelési – oktatási intézmények évek óta rendszeres és példaértékű
kapcsolatot tartanak. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében közös programokkal
készülünk az iskola felé kacsingató kis pajtások és szüleik részére.
Ilyen program a Gergely-járás, amikor a 8. osztályos „kirepülő félben” lévő tanulóink
ellátogatnak az óvodába és kis műsorral készülve ráhangolják az óvodásokat az iskolai életre.
Megható, amikor a „nagy” nyolcadikos tanulók kézen fogva átvezetik a „kicsiket” az iskolánkba.
Másik ilyen esemény a leendő első osztályos tanulók szüleivel való találkozás az óvodában,
ahol az alsós munkaközösség, de legfőképpen a leendő első osztályos tanító nénik bemutatkoznak.
Hogy még inkább otthonuknak érezzék a leendő elsőseink az iskolát, játszódélutánt is szervezünk
számukra már évek óta. Szüleikkel, nagyszüleikkel eljönnek hozzánk és különböző helyszíneken,
különböző foglalkozásokkal fogadjuk őket.

Az alsós munkaközösség megszervezi a programokat. Várja a gyerekeket mozgásos-játékos
foglalkozás a sportcsarnokban, énekes zenés fogadás, jelenet, kézműves foglalkozás az iskola
épületében. Segítségünkre vannak alsó évfolyamos tanulóink is. Vendéglátással zárunk. Közben
lehetőség van a szülőkkel beszélgetni, kérdéseiket megválaszolni, ismerkedni.
Az idei iskolába csalogató rendezvényünk jó hangulatban telt el. Örültünk a nagyszámú
érdeklődőnek és a találkozás lehetőségének.

Szécsényi Marianna, intézményvezető

A tavasz
ébredése
Reggel, a rügyek
nyiladoznak.
A
levelek
harmatot
hoznak a hajnali
órákban. A madarak
csicseregnek.
A
hóvirág
tavasszal
nyílik. A fecske párt
keres. Idén a tulipán
is
kinyílik.
A
legszebb évszak a
tavasz.
Ördög Száva, 3.o.

A tavasz dala
Az interaktív előadás közelebb
hozta egymáshoz a színészeket és
a nézőket, akik úgy érezhették, ők
is
részesei
lehetnek
a
produkciónak.
A
látogatók
ezúttal
"varázstollat"
kaptak
ajándékba, melyet az előadás egy
bizonyos pontján használhattak is.
A színházi látogatást Karai Gizella
szervezte.
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Közeleg a tavasz.
A fecskék és a rigók
csicseregnek,
Csillag helyett
napfény ragyogja be
a teret.
A madárkák finom
eleségre vágynak,
Ha ügyesek, bizony
már találnak!
Jaj, de jó!!!
Boér Dani 3.o.

A folyók is tavaszt dudorásznak
Mit kopogtatnak a harkályok, mit
csipognak a fákon a madarak? Az egyik
fakopáncshoz száll egy kíváncsi, kis cinege.
Megkérdi tőle, miféle képpen tartja kedve?
Az öreg fakopáncs így szólal meg.
- Köszönöm, hogy megkérded.
- Természetesen gyümölcsöző kedvem
tellik.
- Fakopáncs bácsi – kezdi megint a kis
cinegemadár – Mesélne nekem egy mesét?
Tudja, szörnyen unatkozom.
Az öreg elgondolkodott, majd belekezdett
nótájába:
A
folyók,
patakok
csipp-csöpp
olvadoznak. A télnek vége, jön a tavasz,
folyók, patakok szelleme énekel, dudorász.
A természet ébred, a medve, mormota sem
látta meg az árnyékát. Már az őzgidáknak is
pettyes a hátuk s friss, lédús füvet legelnek.
Újabb források törnek ki a jég alól s
boldogan
folydogálnak
össze
más
forrásokkal, melyekből csermely, aztán
patak, majd folyó lesz. És ez történik most is
körülöttünk, míg világ a világ.
- De gyönyörű történet! – ámuldozott a kicsi
cinegemadár.
Ördögh Réka, 4.o.

Húsvéti alkotóház
2017.

Kacag a gerle, nevet a nap,
Fák ezer virágot bontanak,
Tulipán kelyhén méhike zúg,
Füvekkel fut a kis gyalogút.
Leveles ágról lila virág
Sóhajtja szélbe szép illatát,
Barik születnek földre, égre;
Tavasz van, tavasz, végre, végre!
(Andók Veronika:
Tavasz van – részlet)
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Hagyományos
tavaszi
programjaink zajlottak az
elmúlt hónap során –
olyan sok, hogy csak pár
mondattal számolhatok be
róluk, ha szeretnék helyet

hagyni a fényképeknek is.
Az iskolafelé kacsingatók ismerkedhettek a régi magyar
viselettel, népzenével és táncokkal a Művelődési Házban Tímár
Attila néptáncoktató segítségével bemutató, beszélgetés és kis
táncház során.
A Nemzeti Ünnep alkalmából a katonás, huszáros játékok
Megvédjük a várunkat!
kerültek középpontba. A Manótanyán, a kartondobozból épült
várakból újságpapír-ágyúgolyók zápora zúdult az „ellenségre”. A
központi óvodában, bölcsődében zászlólengetős felvonulás,
óvónénik kórusának éneke és a hősök emlékművének feldíszítése
színesítette az ünnepet. Természetesen elmaradhatatlan ilyenkor a
különleges, nemzeti színű csemege. Köszönjük ennek elkészítését
Tóth Zsombor, Szelezsán Ákos, Ördög Alexa és Fodor Dávid
édesanyjának. Szintén köszönet illeti Szurcsik Réka édesanyját a
kórus erősítéséért.
Gergely napi iskolába csalogató műsorral érkeztek hozzánk az
Orbán Dénes Általános Iskola nyolcadik osztályosai Kissné Veres
Györgyi és Ábrahám Judit tanárnőkkel. Meghívót hoztak az iskola
által szervezett játszódélutánra, ajándékkal kedveskedtek a leendő
első osztályosoknak, majd kézen fogva őket megmutatták az
Március 15-i felvonulás
iskolát. Mindez jó alapjául szolgált az iskolásdi játékunknak.
A Víz Világnapján a központi óvoda lakói a Holt-Tisza melletti
tanösvény bejárása során ismerkedtek a vízparti növény- és
állatvilággal, a zsilip működésével.
A legnagyobbak idén is ellátogattak a Szegedi Nemzeti Színház
gyönyörű épületébe. A varászfuvola című Mozart opera
gyermekeknek szóló változatát, a Parázsfuvolácskát láthattuk, mely
látványos, különleges elemeivel elbűvölte gyermekeinket.
Köszönjük Szögi Imrének, László Gábornak, Horváth Zoltánnak,
Vas Róbertnek, Fodor Zsoltnak és Tanács Attilának,
hogy önkormányzati, sportköri és magán gépjárművekkel segítettek
bennünket a gyermekek utaztatásában.
Már megkezdtük a húsvéti készülődést, a bölcsiben színes
tojások
készültek a kis kezek szorgos munkája nyomán. Az
Iskolába hívogató Gergely-járás
óvodások pedig a különböző korosztályoknak szóló kézműves
foglalkozásokon készítettek húsvéti ajándékokat.
Köszönjük Horváth Lázár édesanyjának a szervezőmunkáját,
melyet annak érdekében végzett, hogy a röszkei gyermekek is
láthassák az Agorában bemutatott Péter és a farkas című zenés
mesejátékot. Az Universitas Szimfonikus Zenekar és a GriMaszk
Társulat előadása igazán kellemes élményt nyújtott a kis nézők
számára a Művelődési Házban.
Ha már tavasz, akkor természetesen előkerültek a remek udvari
játékok is, és ilyenkor kiderül, mit szükséges felújítani. Idén a
futóbiciklik és a rollerek átvizsgálását, javítását Fodor Dávid
apukájának köszönhetjük. A bölcsisek hálásak Hevesi Lilla
szüleinek a babakonyháért, amivel már az udvaron is tudnak
Húsvéti tojásfestés a Nyuszi csoportban
főzőcskézni.
Köszönjük Mityók Marcell és Lili szüleinek az aulai CD lejátszó
cseréjét, Zsáki Zsigmond szüleinek a felajánlott játékot, hasznos eszközöket.
(folyt. a köv. oldalon)
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Színházban a legnagyobbak
NAPTÁRUNK:
Április 21. (péntek) Föld Napja
alkalmából: egy gyermek – egy szülő –
egy muskátli akció, tavaszi udvar és
kertrendezés az óvodában.
Április 25-26. (kedd-szerda) 8-16 óra: az
óvodai és a bölcsődei beiratkozás
időpontja.
(Beiratkozáshoz szükséges a gyermek
személyi azonosító és lakcímkártyája, TAJ
kártyája, a gyermek anyakönyvi kivonata,
a szülő személyazonosító kártyája.)
Április 28. Májusfa-állítás a
gyermekekkel.
Május 8-a hete: Anyák napi együttjátszás
csoportonként.
Laki Judit
óvodapedagógus
A rendezvény alatt a folyadék és étel
biztosításáról nem gondoskodunk.
A túra alatt, lakott területen kívül a
láthatósági mellény használata

Március 18-án rendeztük meg az első
röszkei horgászbörzét, azzal a céllal,
hogy a horgásztársaink által már nem
használt horgászfelszerelések új
gazdára találhassanak.
Nem túl nagy volt az érdeklődés, de
így is sok értékes eszköz került új
tulajdonoshoz.

Évadnyitó horgászverseny
Megvolt március 25-én az idei első horgászversenye Egyesületünknek. 52
horgászvett részt a rendezvényen.
Szerencsére nagyon jó volt az idő, remek kikapcsolódás és verseny kerekedett a
rendezvényből. A fogások is nagyon jól alakultak, sokan fogtak 10 kg feletti halat.
A versenyen résztvevő horgászok összesen 295370 gramm halat fogtak. A
nagyszerű versenyt kiváló ebéd követte, melyet Asztalos Feri és csapata
készítettek. Íme a helyezettek listája: Gyermek kategória: 1.Osznovics Mátyás
3270 gr. 2. Fébert Marcell 750 gr. 3.Szőke Kristóf 370 gr.
Ifjúsági kategória: 1. Radics Balázs Gergő 4230 gr. 2.Czégé Richard 740 gr. 3.
Ménesi Gergő 150 gr.
(folyt. a köv. oldalon)
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Női kategória: 1. Balabán Szilárdka 10470 gr. 2. Kubai Siklódi Éva 5070 gr. 3.Kovács
Gizella 2070 gr.
És végül a felnőtt kategóriában: 1. Varga Zoltán 15310 gr. 2. Tóth Dávid 14950 gr. 3.
Pataki Lajos 12850 gr.
Legnagyobb halat fogó horgász: Kovács Tamás 3600 gr.
Fogási eredmények: Radics Balázs 8060, Radics Balázs Gergő (ifi) 4230, Tombácz Lajos
10740, Karasz István 7850, Osznovics Mátyás (gyermek) 3270, Szalma Zsolt 4560,
Molnár Zoltán 4720, Tóth András 5080, Andrikó Krisztián 5010, Lóki Jenő 6140, Csányi
Zoltán 1340, Fülöp János 7740, Farkas Tibor 12180, Kovács Sándor Károly 1080,
Talmácsi Zoltán 2070, Czégé Richárd (ifi) 740, Kovács Gizella (női) 2070, Szőke Andor
1100, Szőke Kristóf (gyermek) 370, Kónya Zsolt 0, Tóth Dávid 14950, Balabán Zsejko 9380, Ménesi Gergő (ifi) 150, Pataki Lajos
12850, Kovács Tamás 9820, Kónya Zoltán 10270, Kubai Siklódi Éva (női) 5070, Török Zoltán 1830, Kondor Árpád 0, Ferenci
Viktor 4700, Horváth Károly 3050, Domsa Sorin 7350, Kovács György 4600, Balabán Szilárdka (női) 10470, Horváth János 1970,
Kovács Tibor 10450, Demirci Ali (ifi) 30, Bajcsai Zoltán 5100, Török József 5100, Takács Kornél 11910, Horváth Róbert 11750,
Fébert Marcel (gyermek) 750, Molnár Marcel (gyermek) 0, Kovács János 8850, Varga Zoltán 15310, Fazekas György 5240, Dett
Gábor 10700, Papp Lőrinc (gyermek) 140, Papp Rókus (gyermek) 200, Kunsági Ferenc 3510, Dér Róbert 9020, Kormányos
Miklós 12500 gr.

Örömmel tájékoztatom a horgászokat és a horgászat iránt érdeklődőket, hogy a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
ez év június 19-23 között, 2003-2007 között született gyermekek részére bentlakásos horgásztábort szervez. A horgásztábor
helyszíne: Röszke, Benkóczi Béla Sportpálya „JÖVŐHÁZ”. A tábor részvételi díja öt napra teljes ellátással: 10000Ft/fő. A
résztvevők száma 20 főben van korlátozva. A táborlakók részére a megyei gyermekjegy kiváltása kötelező, melynek díja 1200 Ft.
Rengeteg horgászat, különböző horgászati módszerek megismerése és gyakorlása valamint tanulás. Horgászati módszerek
bemutatása, szalonnasütés, elméleti és gyakorlati vetélkedők, célba dobó verseny (díjazással), hajnali horgászat, csónakos
horgászat, stb. Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben a horgászirodában.

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi

TAVASZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses csapat horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2017. május 13. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan 100
m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett
vízterületen
Programtervezet:
05.30-tól gyülekező: VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ Röszke
06.00: Megnyitó, majd sorsolás.
07.00: Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (07.50-től etetés)
08.00-12.00: VERSENY
12.00-13.00: Mérlegelés
13.00 órától: Eredményhirdetés és ebéd.
A csapatok 4 főből állnak, 1 fő csapatvezető és 3 horgász.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek
a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 7.500 Ft/csapat (3 versenyző + 1 csapatvezető).
Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában
(csütörtökönként 14-17-ig), a „Macsek Kisállat Eledel és
Horgászbolt”-ban (06305792616) hét közben de: 8- 12-ig. A
nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni, de a részvételt
határidőre kérjük jelezni.

A nevezési díj tartalmazza a 4 fő részére az ebédet is. Plusz
ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő: 2017. május 12. 12.00 óra
Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint minden
szektorban az első helyezett lesz díjazva. Különdíjak:
Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban részesül.
Általános szabályok: Minden versenyzőnek kötelező az
állami horgászjegy (csapatvezetőknek nem).
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!
Magyari László
elnök
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Tisztelt Pacienseink!
A vizsgálatokon megjelentek száma: ultrahang:
81 fő, szemészet: 79 fő, gyermekszemészet: 50
fő, bőrgyógyászati szűrés: 201 fő, nőgyógyászat: 102 fő, ortopédia: 32 fő, urológia: 38
fő, érszűkület mérés: 44 fő, vérvétel: Nagylabor:
138 fő, PSA: 29 fő (mindhárom praxis adata).
Minden évben szinte mindegyik klinikai területen szűrünk ki kezdeti stádiumban lévő
elváltozásokat, melyek valószínű, hogy az
egészséghét nélkül jóval később és súlyosabb
állapotban derülnének ki.
Örömmel vesszük, hogy Röszke lakossága nagy
érdeklődéssel fordul a szűrések felé, azonban fel
szeretnénk hívni a figyelmet, hogy ez az
esemény az Önkormányzat és az Egészségvédő
Egyesület részéről komoly anyagi támogatást
igényel. Szinte minden vizsgálati napon
előfordult, hogy több beteg nem jelent meg és
nem is jelezte, hogy akadályoztatva van. Ezzel
azoktól foglalták el a helyet, akik kapacitás
hiányában már nem jutottak időponthoz.
Nyomatékosan szeretnénk jelezni, hogy a
jövőben hasonló esetben a páciens mondja le a
vizsgálatot, vagy jelezze, hogy nem tud
megjelenni.
Köszönjük, az egészséghét megvalósításához
nyújtott segítséget: Röszke Község Önkormányzatának és az Egészségvédő Egyesületnek az
anyagi támogatást. A teleház, az orvosi rendelők, és a Művelődési ház dolgozóinak a személyes közreműködésüket.
Dr. Nárai Katalin

Kökény Lászlóné

Tisztelt Gazdálkodók!
Elkezdődött az egységes kérelmek (területalapú támogatás) beadási időszaka. A szankciómentes benyújtás határideje május 15.!
A kérelem benyújtásához a következőket hozza
magával:
- Ügyfél-azonosító szám (tízjegyű „MVH”
regisztrációs szám),
- regisztrációs számhoz tartozó jelszó,
- földhasználati lap (ha nem történt változás
a területeket illetően nem kell újat igényelni,
de szükség van a helyrajzi számra és a
pontos művelt területméretre),
- őstermelői igazolvány (új típusú plasztik
kártya).
Április 19-től kezdődően a benyújtási időszak
végéig minden héten szerdán, csütörtökön és
pénteken a Röszkei Teleházban leszek elérhető, előre egyeztetett időpontok alapján, melyet
szintén a Teleházban (06-62-573-870) lehet
kérni.
Üdvözlettel:
Szalma István
falugazdász
Csongrád Megyei Igazgatóság
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
M: +36 30 532 45 64
E: szalma.istvan@nak.hu, W: www.nak.hu
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Újdonságokkal jön a Mórahalmi Nyár!

A Futó Dobó Lovasközpont ezúttal nem csak lovas színházi
produkcióknak ad otthont. A Mórahalmi Nyárba elsőként az Ismerős
Arcok élő koncertje robban be június 9-én. A hazaszeretetet zászlajára
tűző zenekar nagykoncertje után június 30-án folytatódik a sorozat. Ekkor
a Kecskeméti Katona József Színház társulata a legendás Illés együttes
dalain keresztül röpíti a nézőket egy házavató bulira: a „Tiéd a világ!”
című zenés darabban felcsendülnek a Táncdalfesztiválokról jól ismert,
fiatalok ezreinek reményt, utat, életre szóló élményeket adó Illés-dalok…
ráadásul valami egészen elképesztő varázslat is történik majd azon az
éjszakán – ezt ígéri a rendező, Szente Vajk.
Júliusban felpörögnek az események, hiszen a hónap első hétvégéjén
Fúvószenekari és Mazsorett Találkozóra várjuk a látogatókat: zene és
tánc váltja majd egymást az Aranyszöm Rendezvényház udvarán és a
város közterein is. A találkozó részeként, július elsején Európa egyik
legkedveltebb fúvószenekara látogat Mórahalomra: a Boban Markovic
Orkestar fergeteges balkáni örömzenéléssel fog szórakoztatni.
A XIV. Homokháti Sokadalom és a VIII. Dél-alföldi Rétesfesztivál
elmaradhatatlan fesztiválhangulattal, koncertekkel, gyermekprogramokkal
és izgalmas ételkóstolókkal jön július 7-től három napon át. Az ezt követő
hétvégén a Sokadalommal egyidős Nemzetközi Néptáncfesztivál több
száz táncossal invitálja majd a közönséget.
Július 16-án olyan jön, ami még nem volt: a fővárost már meghódította a
Somnakaj című „gypsy musical”, mely az első roma sorsjáték romák és
nem romák előadásában. A darabban helyet kap az élőzene, a tánc, a
tradicionális képzőművészet és iparművészet, melyek együttesen adnak
hiteles képet a roma világról. Világhírű roma zenészek mellett fiatal roma
tehetségek és más hazai művészek is szerepet kapnak a lovardában
bemutatott darabban.
Július 23-án indul a Patkó Lovas Színház harmadik évada. Elsőként a
Rózsa Sándor, az alföldi betyár című zenés darab varázsolja elénk a 19.
század legendákkal körülszőtt alakját. A családokat célozza meg a
Hófehér és a hét törpe mesevilága, természetesen lóhátról előadva július
29-én. A Mágnás Miskát, az István, a királyt és a Csárdáskirálynőt
senkinek nem kell bemutatni: a Nemzeti Lovas Színház művészeinek
előadásában azonban biztosan új élmények születnek még a rendszeres
színházlátogatók körében is. A lovászfiú története július 30-án érkezik
Mórahalomra, majd István és Koppány hagyományosan nemzeti
ünnepünkön, augusztus 20-án és 21-én száll szembe egymással. A lovas
színházi évad utolsó előadása augusztus 25-én és 26-én a Csárdáskirálynő
lesz.
Augusztusban a lovas produkciók mellett még egy koncert népesíti majd
be a lovardát: Demjén Ferenc gondoskodik a nyáresti hangulatról
augusztus 4-én. Emellett pedig megújulva, de a hagyományokhoz
ragaszkodva várjuk a térség hívőit és minden érdeklődőt a Homokháti
Búcsúra augusztus 19-én.
Jöjjenek el, legyenek részesei Önök is a Mórahalmi Nyár programjainak!
További részleteket találnak a lovasszinhaz.morahalom.hu és a
rendezvenyhaz.morahalom.hu oldalon.
PATKÓ LOVAS SZÍNHÁZ MÓRAHALOM

Ismerős Arcok koncert
2017.06.09 (péntek) 20:30 -- Jegyek már 2000 ft-tól kaphatók

„Tied a Világ” Illés együttes dalaiból álló zenés darab
2017.06.30 (péntek) 20:30 -- Jegyek már 3300 ft-tól kaphatók

Boban Markovic koncert
2017.07.01.( szombat) 20:30 -- Jegyek már 3500 ft-tól kaphatók
Jegyek kaphatók az Aranyszöm Rendezvényházban, a szegedi és a
mórahalmi Tourinform irodában és a Thermal Panzióban
Online jegyvásárlás: lovaszinhaz.morahalom.hu
Minden megvásárolt jegy mellé fürdőbelépőt adunk ajándékba!
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Indítjuk a tavaszi programjainkat, lesznek terepi gyakorlati
foglalkozások, képzések, turisztikai események, szabadtéri
sütés-főzés. Egyesületünk támogatást nyert - egy Főzősuli
programhoz - a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Friends
of the Earth által koordinált projekt („School of Sustainability”)
résztvevőjeként. Az előző évben is volt hasonló programunk,
melyet melyeket nagy sikerrel valósítottunk meg. A programot
a napokban indítjuk.
A tevékenység tervezett helyszínei és időpontjai: A program
eseményeit hirdetjük az egyesületünk Honlapján, a település
Honlapján, a társszervezet a CSEMETE Honlapján, és
nyilvánosan elhelyezett MEGHÍVÓKon, posztereken.
A helyszínek lesznek: röszkei Petőfi Sándor Művelődési Ház
Tankonyhája, Természetismereti Tudástár SZTE JGYTF,
CSEMETE Bugaci Oktatóközpontja, röszkei Molnár-réti
Tanösvény oktatási helyszíne.
A célcsoportunk a térség általános iskolai tanulói és fiatal
környezeti nevelők. Mind azok, aki Dél-Alföldi települések
hagyományait igyekeznek feltárni és megőrizni, fontosnak
tartják, és szívesen tesznek a fenntarthatóság fogalmának
ismertetéséért.
A foglalkozásokon résztvevők számára minden alkalommal
biztosítunk elméleti képzést és a témákhoz illeszkedő
gyakorlati foglalkozást. A gyakorlat során a helyi terményekből
hagyományos étkeket készítünk.
1. foglalkozás: Egészség és fenntarthatóság. A program megnyitója:
Időpontja: 2017. április 20.
Helyszíne: Röszke Petőfi Sándor Művelődési Ház Tankonyhája

Falusi Suttogó

2. foglalkozás: Keresd inkább a helyit!
Időpontja: 2017. április 28.
Helyszíne: Természetismereti TUDÁSTÁR
Témája: Mennyit utazik az élelmiszer, mire a polcodra kerül?
Megnézted már, hogy a választott terméket hol állították elő?
Mi a probléma avval, ha az élelmiszereket, termékeket nagy
távolságra elszállítják? Az vagy, amit megeszel! – egészségünk
és az étkezési szokások, egészséges élelmiszerek, vegyianyagmentesség, az élelmiszercsoportok élettani hatásai; „divatos”
étkezési problémák, érzékenységek, allergiák, túlsúly és
alultápláltság, ünnepi ételek. Egészséges vízhez és ételhez való
hozzáférés. Divatos élelmiszerek melyeket távoli tájakon
termelnek és nagymennyiségben pl. Európába szállítanak,
tudjuk-e, hogy ott helyi termőhelyek pusztulásával jár. Van e
jogunk ilyen változást előidézni? Mit okoz a sok száz km-es
szállítás. Fontosnak tartjuk, ezt a témát vitára bocsájtani a
fiatalok körében.
Előadó: Dr Ladányi Zsuzsanna Phd SZTE adjunktus
3. foglalkozás: Hagyományok és modern technológiák
Időpontja: 2017. április 29.
Helyszíne: Bugac, Csemete Oktatóközpontja
Témája: Élelmiszer önrendelkezés, fontos, hogy GMO mentes
élelmiszereket fogyasszunk, milyen veszélyek fenyegetik ezt a
törekvésünket? Jelenlegi helyzet a világban, Magyarország
aktuális törekvései. Fontos hogy helyi termékeket fogyasszunk,
azt alkalmazzunk, vásároljunk? Fontos-e hogy magyar termék
legyen amit fogyasztunk? A helyi termékek földolgozás.
Kérdés:Találkozunk-e helyben GMO módosított termékekkel? Miért
kell az erőforrásokkal takarékoskodni? Mi itt a Dél-Alföldön
hogyan tudunk takarékoskodni a helyi erőforrásainkkal?
Hagyományos és modern módszerek az ételek elkészítésekor,
hagyományos technológiák. Ilyen pl. kemencehasználat,
bográcsozás, nyílt tűzön sütés.
Előadó: Bojtos Ferenc biológia-környezetvédelem szakos tanár
4. foglalkozás: Terepen és gyakorlatban
Időpontja: 2017. május 20.
Helyszíne: Molnár réti Tanösvény oktatási helyszíne, Röszke
Témája:
A
védett
terület
természeti
értékeinek,
gyógynövényeinek bemutatása. A téma választásánál és a
feldolgozásánál a helyi lehetőségeket vesszük alapul. Hogyan
tudunk tenni a mértéktelen vízfogyasztás ellen, hogy tudjuk
megőrizni a térségünk vizeit? Közös elemző megfigyelés,
milyen a térségünk vízháztartása? Hogyan lehet biztosítani a
szükséges vízmennyiséget az élelmiszertermeléshez? Miért
fontos a vizek visszatartása? A program során helyi termékeket
használunk, melyeket a környező gazdaságokban szerzünk be, a
feldolgozásnál hagyományos módszereket alkalmazzuk.
Előadó: Dr. Deák József Áron Phd ökológus

Témája: A fenntarthatósággal szorosan összefüggő környezeti
igazságosságot érintő témák pl.: helyi értékek rendszere, a helyi
érzékeny csoportokra való odafigyelés fontossága. A jól-lét,
szempontjából fontos helyi, ill. a térségi, családi gazdaságok
által termelt egészséges élelmiszerek széles körben való
biztosítása. A biztonságos jövőnk szempontjából fontos
figyelembe venni, ill. betartani az egészséges táplálkozás
kritériumait. A fenntarthatóság fogalmának ismertetése. A
mindennapi életünk során mit tehetünk a fenntarthatóság
érdekében.
Előadó: Sára Endréné, a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
elnöke

A foglalkozásokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A
részvétel feltétele az előzetes jelentkezés.
Továbbra is gyűjtjük az anyagi támogatást a Röszke
települést bemutató csodaszép kiadványunkra, „Az én falum,
az enyém, Az én Napfényes Röszkém” A kiadványt már több
éve, a tanév végén a ballagáskor a nyolcadik osztályos
tanulóknak adományoz az iskola.
Az egyesület minden tagja kíván az ismerősöknek és támogató
barátoknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket.
Sára Endréné elnök

Falusi Suttogó
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Ön hogyan képzeli el
nyugdíjas éveit?

PIETAS
TEMETKEZÉS

A jövő kényelmét,
biztonságát a jelenben
lehet megteremteni.
Használja ki a nyugdíjbiztosítás formájában
igénybe vehető 20%-os adójóváírást!

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

Lakást vásárolna?
Felújítaná házát?
Meglévő lakáshitelébe szeretne
betörleszteni?

Kössön Lakástakarék-szerződést
akár díjmentes számlanyitással
és használja ki az évi 72 000 Ft
állami támogatást!
Személyre szabott ajánlatért hívjon bizalommal!

dr. Varga Zsolt: 30/4376579

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

2017. április

12. oldal

Falusi Suttogó

Röszke, Felszabadulás u. 186.
Röszke, Felszabadulás u. 186.

Konyhai kisegítőt,

szakácsot
FELVESZÜNK!
06-70/578-1993

MENÜ 750 Ft-tól
kiszállítással
3 db 32 cm-es pizza
rendelés esetén + 1 ajándék
Hamburger
Készételek
Pörköltek
06-70/62-000-25

Falusi Suttogó

Utánfutó
Kölcsönzés Röszkén
TAVASZI AKCIÓ !!!
Utánfutó
500 Ft / óra,
2500 Ft/nap áron.
Kaució: 10.000 Ft.
Tel.: 0630/362-56-29.
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

13. oldal

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

2017. április

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

2017. április
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés:
2017. március 4.: Nagy Soma Ábel,
Nagy Zsolt és Bóka Andrea gyermeke
Temetés:
2017. március 10.:
Sebők Szilveszterné Ábrahám Rozália
(†2017. február 20., életének 79. 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

Az esti szentmisék és liturgikus
szertartások továbbra is egységesen 17
órakor kezdődnek!
Április 28-án, pénteken 16 órai kezdettel
’medjugorjei Szűzanya’ imaórára várjuk a
kedves híveket a templomba; az imaórát a
betegekért ajánljuk fel, egyúttal beteglátogató csoportot is szervezünk; kérjük
azokat, akik nem tudnak a templomba
eljönni, de igénylik, hogy otthonukban
meglátogassák őket, beszélgessenek és
imádkozzanak velük, jelezzék ezt a
plébániahivatalban, vagy üzenjenek számunkra hozzátartozóikon vagy szomszédjaikon, ismerőseiken keresztül!
Egyházközségünkben az elsőáldozást és az első gyónók beavatásának ünnepi szentmiséjét 2017. május 14-én, vasárnap 9
órai kezdettel tartjuk. Az ’első gyónok’ és ’elsőáldozók’ gyónására május 13-án, szombaton 15 órai kezdettel kerül sor
bűnbánati liturgia keretében a templomban. Az érintett szülők részére május 9-én, kedden 16 órától tartunk értekezletet.
A házszenteléseket folyamatosan végezzük a Bercsényi, Pacsirta, Szegedi, Vasút, Petőfi, majd a Május 1., Marx, Lehel,
Rózsa, Deák és Hunyadi utcákban. 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.

Előző havi kvízünk megfejtései: Kelengye/Stafírung, Grádics, Hambár, Málé
Szerencsés megfejtőnk Ifj. Farkas Csamangó Ferenc (Röszke, III. körzet) a Forró
Fogadó sültes táljáról falatozhat. Nyereményének kiszállításával és átvételével
kapcsolatban Forró Csabát keresse: 62/273-245 vagy 30/928-9544-es számon.
Április havi kérdéseink:
1. A magyar falu életében nagy megpróbáltatást hozott a
1960-1970-es évtized. Az erőszakos szövetkezetesítést
Röszkén
is
végrehajtották.
A
város
a
termelőszövetkezetnél jobb megélhetést ígért, nagyarányú
volt tehát az elköltözés. Nagy érvágás volt ez egy
Szegedhez 15 km-re lévő községben. Jelezte, hogy még a
háztájival együtt, a kerttel együtt sem volt érdemes a
fiataloknak itt maradniuk. De az első termelőszövetkezet
már sokkal korábban megalakult Röszkén. Mikor?
2. Röszke közegészségügyi viszonyai sokat fejlődtek a
dualizmus időszakában. Ha szükséges volt, helyben
megtalálták az orvost, a szülésznőt, távollétük esetén
távírón vagy telefonon kérhettek segítséget. Gyógyszerért
Alsóközpontra vagy Szegedre kocsiztak. A Stefánia
Szövetség tagjai fölvilágosították a hozzájuk fordulókat.
1915-ben már működött a röszkei járványkórház Rózsa
Vince házában, melyet a koleragyanús betegek részére
bérelt ki a város. Sajnos azonban a szellemi vagy a

gazdasági elmaradottságot, a szegénységből fakadó
egészségtelen körülményeket nem lehetett megszüntetni.
Mikor lett Röszkének gyógyszertára?
3. A trianoni határ átszelte az Alvég utolsó házainak
udvarát. Több tanya is hasonló sorsra jutott. Bogyó Zoltán
istállója Széksóson, Gombosék melléképülete a faluvégen
már szerb területre került, a lakóépület Magyarországon
maradt. E családok, ugyanúgy, mint a kettősbirtokosok
mindkét államban szabadon mozoghattak. A trianoni
határvonalat Röszkén és Kisszéksóson „országút” néven
emlegetik. Ez az út Szabadka és Szeged között a régi
vásározó országút része volt. A békeszerződés után ezen
az úton jártak szolgálatba összeütközések nélkül a magyar
és a szerb katonák egyaránt. Mikor írták alá az első
világháborút lezáró trianoni békeszerződést, amely
Röszke lakosainak életét is nagymértékben megváltoztatta?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba!
(Röszke, Felszabadulás u. 87. vagy telehaz@roszkenet.hu)
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Támogatónk:

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi
Suttogó áprilisi sportoldalán.
LABDARÚGÁS: Szabadnappal kezdte a korosztálya
bajnokságát az U-16-os csapatunk! A Zsombó csapata,
még a bajnoki rajt előtt közvetlen, visszalépett a
küzdelmektől!!! Így első mérkőzésüket idegenben,
Kiszomborban kezdték, meglepő győzelemmel!
15. Forduló: Kiszombor KSK – Röszke SK: 2 – 6 (2-3)
Ki voltak éhezve a focira a vendégek, ez meglátszott az
egyéni és csapatjátékon egyaránt! A kiemelkedő egyéni
játék húzta a csapatot is, és ahogy a gólok szaporodtak a
játék színvonala is emelkedett. A vendégek legjobbja
Császár Norbi volt! Góllövőink: Borsos Péter, Császár
Norbert (2), Kovács Dávid, Vajas Tamás (2).

2017. április
Röszke Község Önkormányzata,

A Kiszomborban győztes csapat

16. Forduló: Csongrád TSE – Röszke SK: 5 - 4 (0-3)
Ősszel hazai pályán nagyon megvert bennünket a Csongrád, most itt volt az alkalom a visszavágásra. Álomszerűen
indult a mérkőzés! Egymás után rúgta a gólokat a Röszke, jól játszottak egyénileg és csapatként is, hozták a
Kiszombori formájukat! A hazaiak egyszerűen nem tudtak ellenállni!!! Nem tudom a szünetben mi történt a
vendégekkel, de a hazaiak öt perc alatt kiegyenlítettek!!! Új fordulattal megint a vendégek szerezték meg a vezetést, de
nem örülhettek sokáig, mert a hazaiak megint egyenlítettek. Nagyon izgalmassá vált a mérkőzés, mindkét csapat nyílt
sisakkal támadott, az idegek harca is a pályán zajlott, és ebből a Csongrád jött ki győztesen! A nyolcvanegyedik
percben eldöntötték a maguk javára a mérkőzést, és ezzel nagyon megszenvedve, de otthon tartották a három pontot! A
vendégek legjobbja Császár Norbi volt! Góllövőink: Császár Norbert (3), Szabó Gábor.
17. Forduló: Röszke SK – UTC 1913 Labdarúgó KFT:
4 – 0 (3-0)
Vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött a mérkőzés, hazai
pályán, kellemes tavaszi időben, jó talajú pályán, tehát
minden adott volt a jó mérkőzéshez és a győzelemhez!
Azonnal támadásba lendült a társaság, igaz idegesen
kapkodva, de szép lassan kapujuk elé szegezték a
vendégeket! A támadások meghozták az eredményt is
gólok formájában! Állandósult a Röszke fölénye, nem
engedték kibontakozni a vendégek csatárait, így maga
biztosan itthon tartották a három pontot. Góllövőink:
Szabó Gábor (2), Kovács Dávid, Császár Norbert.
Az UTC csapatát legyőzők!

„Bozsik” torna
Mórahalom: U-7-9.
Sikeres tornákon vannak túl az U7-9-es gyerekeink. Mórahalmon, a
korosztályuknak szervezett tornán
játszhattak, környékbeli települések gyerekeivel.
Szalma Gergő és Zámbó Dániel
edzők a felkészítőjük. Tanulják a
foci rejtelmeit, ismerkednek a
játék szabályaival, a mérkőzések
hangulatával!
(folyt. a köv. oldalon)

2017. április

16. oldal

Falusi Suttogó

„Bozsik” torna Mórahalom: U-11-13.
Ugyancsak Mórahalom a házigazdája az U-11-13 as korosztályú gyerekek
tornájának is. Szekeres Zoltán edző csapatát most, Szalma Gábor edző
vezette, irányította, készítette fel a rövid, „villám” mérkőzésekre. Ők is a
környékbeli csapatok korosztályos gyerekeivel játszottak, harcoltak a
győzelmekért!

Megye III Homokhát Csoport
17. Forduló: Zákányszék – Röszke SK: 0 – 5 (0-2).
A Zákányszék elnöke telefonos beszélgetésünkben azzal bátorított, hogy ha
majd megyünk hozzájuk, „vért itatok a játékosokkal” mondta, a Röszkét
mindenképpen megfogják verni! Hát ehhez képest sem én, sem Ő nem volt
jelen a mérkőzésen, munkahelyi elfoglaltság miatt! Az eredmény pedig
magáért beszél, nem hiszem, hogy kellene
magyarázni! Góllövőink: Berta Martin, Pipic
Barnabás (2), Tanács Attila, Csehó Béla.
18. Forduló: Röszke SK – Ásotthalmi TE:
8 – 0 (4-0).
Igazi örömfocival szórakoztatták egymást és a
közönséget a hazai játékosok! A kilencedik
percben megkezdte a gólgyártást a csapat, és a
nyolcvanhetedik percben a nyolcadikkal
fejezték be, itthon tartva ezzel a győzelemmel a
három pontot!
Nem volt egy súlycsoportban a két gárda!
Igazságosan megosztották a gólokat a hazaiak,
négyet az első félidőben, négyet a második
Az Ásotthalom elleni győzők!
félidőben lőttek a vendégek kapujába!
Megérdemli a dicséretet a csapat mindenegyes tagja, a harcos, jó játékáért! Góllövőink: Pipic Barnabás (4), Szurcsik Péter
(2), Berta Martin, Hoffmann Zsolt.
19. Forduló: ST. Mihály FC Sportegyesület – Röszke SK: 0 – 2 (0-0).
Nem fogadta kegyeibe az időjárás a mérkőzésre kilátogatókat és a játékosokat egyaránt! Helyenként viharos szél gátolta a
játék kialakulását, és így rá is nyomta bélyegét a mérkőzés színvonalára! Góllövőink: Szurcsik Péter, Tanács Attila.
20. Forduló: Röszke SK – Dóc KE: 3 – 2 (2-1).
Ideális futball idő, jó pálya, népes szurkoló gárda mindkét oldalon, tehát adottak voltak a körülmények egy izgalmas jó
mérkőzésre! Vágyott a hazai gárda a visszavágásra, az őszi sima négynullás vereségért, a vendégek pedig a három pontért
jöttek Röszkére! Végig izgalmas volt a mérkőzés, annak ellenére, hogy kettő nullára is vezettek a hazaiak már az első
félidőben. A szünet előtt szépített a Dóc, így megmaradt az esélyük. A második félidő talán a vendégeké volt, ebben a játék
részben jobban akartak, és ki is egyenlítettek! Az i-re a pontot mégis a Röszke tette fel, a nyolcvanhetedik percben rúgott
győztes góllal, itthon tartva ezzel a három pontot! A küzdésért a győzni akarásért dicséret jár a csapatnak! Góllövőink:
Szurcsik Péter, Pipic Barnabás, Csehó Béla.
HB
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