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Május

X. PÁDUAI SZENT ANTAL
Plébániaprogram és egyházi kulturális hét
RÖSZKE, 2017. június 3-11.
2017 – AZ IMÁDSÁG éve
a röszkei egyházközségben
Június 3. szombat, 10 órától – Kartal-ház,
plébániaudvar és templomkert
„VIDÁM CSALÁDI NAP” – futóversennyel,
vetélkedőkkel („a Zsoltárok kincsei”), kézműves
foglalkozásokkal, társasjátékokkal, közös ebéddel

Június 8. szerda, 17 óra – templom
’IMÁDSÁG ÉS FERENCES HAGYOMÁNY’
– P. ZATYKÓ LÁSZLÓ OFM.
(irodalomtörténész, ferences szerzetes, SzegedAlsóvárosi Ferences Rendház) előadása

Június 4. PÜNKÖSDVASÁRNAP, 9 óra – templom
ünnepi szentmise – benne: HÓDI FERENC
emlékkiállítás megnyitója

Június 8. szerda, 18 óra – templom
Ünnepi szentmise és „SZENT ANTAL KENYERE”
szertartás a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia
Karitász csoportjának szervezésében,
a szentmisét bemutatja és a szentbeszédet tartja:
P. ZATYKÓ LÁSZLÓ OFM.

Június 4. PÜNKÖSDVASÁRNAP, 16 órától plébániaudvar
„PÁNRÖSZKEI PIKNIK” és szabadtéri szentmise
röszkei gyerekek, fiatalok, felnőttek műsora a
plébániakertben
Június 5. PÜNKÖSDHÉTFŐ, 9 óra
ünnepi szentmise virágszenteléssel
a FEHÉR-KERESZTNÉL
Június 5. hétfő, 17 órától - templom
SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA A BÉKÉÉRT,
AZ EMBEREK KÖZÖTTI SZERETETÉRT ÉS
SZOLIDARITÁSÉRT
Június 6. kedd, 18 óra – Kartal-ház
MONTREÁLI JÉZUS – FILMVETÍTÉS
kanadai-francia filmdráma (1989)
rendezte: Denys Arcand
a Cannes-i Filmfesztiválon zsűridíjas, Oscar-díjra jelölt film

Június 11. vasárnap, 8 óra – templom –
PÁDUAI SZENT ANTAL-IMAÓRA
9 óra – BÚCSÚI SZENTMISE
Benne: a PÁDUAI SZENT ANTAL emlékérem átadása
az Egyházközség érdekében végzett munkáért,
valamint hittanos emléklapok és jutalmak kiosztása
KÖNYVBEMUTATÓ: Páduai Szent Antal imádságai

A rendezvényekre a belépés díjtalan! A műsorváltozás
jogát fenntartjuk! KIEMELT TÁMOGATÓINK: Röszke
Község Önkormányzata, Mórahalom Város Önkormányzata,
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár, röszkei
Teleház, Szent Gellért Könyvkiadó, Fekete Borpince;
MÉDIAPARTNERÜNK: Móranet TV;
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Falusi Suttogó

- Mit kívánna még az élettől? - kérdezte polgármester asszony az
öt évvel ezelőtti köszöntés alkalmával. „Nagy akarattal várom
még a 100. születésnapom.” Hát itt van, elérkezett ez a bűvös
évforduló is. Amál néni már a 3. száz éven felüli lakója
településünknek. Polgármester asszony és jegyző úr nagy
szeretettel és tisztelettel köszöntötte az ünnepeltet, a pompás
csokor és a pazar torta sem maradhatott el. Amál néni
legközelebbi rokonai társaságában fogadta a köszöntőket,
vidáman, pirospozsgásan, optimistán beszélt a mindennapjairól.
Már 14 éve lakik együtt lánya családjával, aki mindennap főzi a
finom ebédeket, maximálisan gondját viseli édesanyjának. A
család fiataljai is sűrűn látogatják, dédunokája most is neki
rajzolt az ünnepi asztalnál. Valószínűleg a hosszú élet egyik titka
az összetartó, többgenerációs család, melyben helye van az
idősebb generációnak is, aki mesét olvas a kisbabának, játszik az óvodással, a nagyobbakkal pedig megismerteti a
régmúlt eseményeit, szokásait, hagyományait. Amál néniék tízen voltak testvérek, már csak egy húga él, aki 98 éves.
Hét unokája, hat dédunokája és három ükunokája köszönti ezen a jeles napon. „Nagyon szeretnék beszélgetni, de nincs
már a közelben olyan beszélgetőtárs, akivel fel tudnám eleveníteni a régi időket” – mondja. „Imádom az édességeket,
kedvencem a kockacukor, négy cukorral iszom a kávét is. Az étvágyam is nagyon jó, kedvenc ételem a rántott leves,
ahogy a lányom készíti. Életemben egyszer voltam vérvételen egy pár éve, azt mondták: Néni, maga mehet katonának,
olyan jók az eredményei.” Így érdemes 100 évesnek lenni!
Településünk lakói nevében szívből kívánjuk, hogy még sokáig köszönthessük ugyan ilyen egészségben, jó
erőnlétben, szellemi frissességben és vidám hangulatban.

Előző havi kvízünk megfejtései: 1949., 1923., 1920. június 4.
Szerencsés megfejtőnk Tóth Tibor a Forró Fogadó sültes táljáról falatozhat.
Nyereményének kiszállításával és átvételével kapcsolatban Forró Csabát keresse:
62/273-245 vagy 30/928-9544-es számon.
Május havi kérdéseink:
Fűszerpaprika termelés
1. Minden bizonnyal a ferencesek
ismertették meg először Alsóváros
népével a világhírűvé vált szegedi
paprikát,
melyet
eredetileg
hideglelés elleni orvosságként
használtak. Az első töveket a
kolostor kertjében nevelték és
innen
terjedt
el
előbb
Szentmihálytelekre majd Röszkére.
A paprikatermelés elsősorban családi keretek között folyt.
Bizonyos munkafolyamatokban a testvérek, rokonok,
szomszédok segítettek egymásnak, összetársultak. Az
ilyen kisegítést ugyanazzal vagy hasonló munkával
viszonozták. Akik nagyobb területen termeltek paprikát,
mint amekkorát a család megbírt munkálni,
paprikaföldjüket kiadták részes művelésre. A termelés a
palántaneveléssel kezdődik. Palántásnak a kertben, a tanya
mellett náddal vagy napraforgószárral kerítettek el kisebbnagyobb területet. A paprikamagot szárazon, dagasztalva
vagy előcsíráztatva vetették. Leggyakrabban március
utolján csírásmagot vetettek az előkészített, megtrágyázott
palántás ágyakba. Hidegben a palántákat tápai szövött
gyékénnyel, rossz ruhadarabokkal, lópokróccal takarták
le, hogy védjék a talaj menti fagyoktól. Száraz időben

naponta locsolták. A 7-8 hetes palántákat május második
felében, legkésőbb Szent Antalig (jún. 13.) ültették ki.
Hogy hívják az ültető eszközt, amivel kézzel ültettek?
2. A paprika Kisasszony napja (szep. 8.) táján érik be.
Ekkor kezdődött a paprikaszödés. „Kisasszonra szoktuk
mögszönni elősző” - emlegetik az idősebbek. Újabb fajták
nemesítése folytán nem régóta a szedés már augusztus
végén kezdődik. A szödést általában lányok, asszonyok
végezték. Kosárba szedték a piros és a kesely, vagyis
félérett paprikahüvelyeket, majd zsákba gyűjtötték. Otthon
az udvaron vagy az ereszet alatt szétterítették szikkadni. A
napon szikkadás közben 7-8 nap alatt a kesely paprika is
beérik. Megkülönböztették az első, második, harmadik
szödést. Mindig az első szödés a legjobb minőségű. Mi a
neve a mi vidékünkön a paprikaszedéshez használt fonott
kosárnak?
3. Szikkadás után következett a fűzés. Rendszerint
asszonyok végezték: a paprikarakás mellé telepedtek,
maguk alá zsákokat, pokrócokat terítve, és a
paprikahüvelyeket a 20-25 cm hosszú fűzőtűvel, a
csutkájukon átszúrva 3 öl (5,6 m) hosszú kenderfonalra
fűzték.
Mikor
a
zsineg
tele
lett
fölfűzött
paprikahüvelyekkel, két végét összekötötték.
Ez volt egy …?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba! (Röszke,
Felszabadulás u. 87. vagy telehaz@roszkenet.hu)
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Kedves Röszkeiek!
Közel két évvel ezelőtt Vargáné Gizike néni kérdezte
meg tőlem az utcán: Nekünk, fölvégieknek mikor lesz
ilyen szép utunk, mint az alvégieknek? Akkor azt
mondtam, hogy reményeim szerint 1-2 éven belül. Most,
örömmel tájékoztatom nem csak a fölvégieket, hanem
minden Röszkén élőt, hogy megkezdődtek, mire a
cikkem megjelenik, remélem be is fejeződik a
Felszabadulás utca Szent Antal tértől induló aszfalt
felújítása. Röszke Község Önkormányzata a Magyar
Közút Csongrád Megyei Igazgatóságával partnerségben,
több alkalommal történő egyeztetése után kezdődhetett
meg a kivitelezés. Az előzetes tájékoztatásokra alapozva
a most megvalósuló felújítást, ami a töltés feljárójáig
tart, követni fogja a Szeged-Szentmihálytelek közötti út
felújítása, reményeink szerint még ebben az évben, de
legkésőbb 2018-ig. Ha ez is megvalósul, összeér a két
felújított útszakasz. Őszintén remélem, hogy nem csak
én, hanem településünk minden lakója örömmel
használja majd a Felszabadulást utca, most már teljes
hosszúságában megújult útját!
Még mindig az útfelújításoknál maradva, még egy jó hírt
szeretnék
megosztani
a
röszkeiekkel.
A
hulladékudvarunkhoz vezető ősrégi, még kockakővel
kirakott út is új aszfaltburkolatot kapott a napokban. A
Környezetgazdálkodási
Nonprofit
Kft.-vel
együttműködve valósulhatott meg ez a beruházásunk.
Így most már a hulladékudvarra autóval és utánfutóval
közlekedő lakosok is jó minőségű úton tudnak
közlekedni.
Az elmúlt napokban kaptunk kézhez, több, mint egy éve
beadott pályázatainkkal kapcsolatos értesítő levelet. A
Települési Operatív Programok meghirdetett pályázatai
közül az általános iskolánk energetikai fejlesztésére,
napelemek telepítésére, az I.sz. háziorvosi rendelőnk
belső fűtéskorszerűsítésére és külső hőszigetelésére,
napelemek telepítésére, az óvodánkban pedig
akadálymentesítésre, fűtéskorszerűsítésre és az emeleti
csoportszoba hűtés-fűtés szabályozó rendszerének
kiépítésére kaptunk zöld utat. Most a megvalósítás
előkészítése kezdődik, mivel óriási az időbeli csúszás az
elhúzódó pályázati döntések miatt, újra kell terveznünk a
fejlesztések mérföldköveit, de az előbbiekben
felsoroltakat még ebben az évben szeretnénk
megvalósítani.
A Felszabadulás utca Szent Antal tértől a Dózsa utcáig
terjedő teljes körű csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciójára,
a
sportcsarnok
belső
fűtéskorszerűsítésére és egy turisztikai közösségi hely
kiépítésére van még beadott pályázatunk, ezekről még
nem kaptunk értesítést. Ezek megvalósítása 2018. évben
várható.
Március végén benyújtásra került a sportcsarnokunk
öltözőinek és vizesblokkjainak felújítására vonatkozó
TAO pályázatunk is. Ezt a pályázatot a Röszkei Sportkör
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nyújthatja be, hiszen a látványsportágak támogatására
vonatkozó lehetőség őket illeti meg. Horváth Béla
alpolgármester úr nagyon önzetlenül és segítőkészen
fogadta az ötletemet, hogy az idén ezt a forrást ne a
sportpálya, hanem a sportcsarnokunk fejlesztésére
fordítsuk.
Ezúton
is
szeretném
megköszönni
támogatását, segítségét! A felújítást 2018. évben fogjuk
elvégeztetni, természetesen csak akkor, ha támogatásban
részesülünk, a közel 12 millió forintos bekerülési összeg
30%át önkormányzatunk biztosítja önerőként.
Május közepén nyújthatjuk be a már évek óta
dédelgetett, megterveztetett és előkészített pályázatunkat
a konyhai épületünk, a volt iskolaépület felújítására.
Sajnos már egy pályázatunkat elutasították, de nem adjuk
fel, most beadunk egy másikat, ezt addig folytatjuk, míg
el nem érjük ezt a fontos célt! Kell egy új konyha, a
hozzá tartozó eszközökkel, hiszen jelenleg is közel 400
főre főznek az ott dolgozók, megérdemlik a jobb
körülményeket! Röszke is megérdemli, hogy ez a
patinás, helyi védettség alatt álló Klebelsbergi
iskolaépület a régi díszében és patinájában jelenjen újra
meg, szolgálva az itt élők igényeit! Reméljük a
legjobbakat!
A nyáron még szeretnénk folytatni a több éve
megkezdett helyi útjaink felújítását, javítását is. Minden
évben számba vesszük, hogy mely területeken a
legégetőbb a munkavégzés, és a rendelkezésünkre álló
pénzösszeg függvényében jelöljük ki, hogy mely utakon
végzünk felújítást. Ehhez minden évben meg kell várjuk,
hogy május végén megérkezzenek az adóbevallások, ami
alapján láthatjuk, hogy az idén mennyi pénz tudunk
fordítani saját erőből fejlesztésekre.
A Belügyminisztériumhoz is benyújtottunk pályázatot a
Budai és a Szegfű utcák aszfaltozására, várjuk az
eredményét. Sajnos ehhez a pályázathoz nem sok
reményt fűzünk, mivel minden évben pályázunk, de a
viszonylag magas adóerő-képessége miatt Röszke eddig
még egyszer sem volt a támogatottak között. Azért
bízom, hátha az idén megtörik a jég!
Azt remélem, hogy a beszámolóm láttán a röszkeiek is
látják, hogy minden lehetőséget kihasználva törekszünk
a település folyamatos fejlesztésére. Sajnos, az elmúlt két
évben szinte egyáltalán nem volt pályázati lehetőség,
ennek ellenére önerőből is nagyon sok munkát
elvégeztünk. Most a pályázati megvalósítások ideje
következik, annak érdekében, hogy még szebb, élhetőbb
és vonzóbb legyen Röszke minden itt élőnek, és hozzánk
költözőnek egyaránt.
Rajtam és munkatársaimon ez nem múlik, mindannyian
felelősen és elkötelezetten dolgozunk Röszkéért.
Remélem az itt lakók is ezt érzik. Legyenek, legyetek
partnereink, segítőink és támogatóink az elkövetkezendő
két év munkájában is.
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.04.26-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Röszke Község háziorvosainak és fogszakorvosának 2016. évi beszámolója
A napirend tárgyalása keretében Borbásné Márki Márta polgármester részéről elhangzott, hogy településünkön
kiegyensúlyozott és jó minőségű az ellátás. A háziorvosok mindegyikével kiemelten jó az Önkormányzat kapcsolata.
Az orvosi rendelők állagát a továbbiakban is szeretnénk megőrizni, illetve javítani.
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Ladányi Gabriella és Kalocsainé Dr. Nárai Katalin
háziorvosok, Dr. Huszár Erika házi gyermekorvos, valamint Dr. Szita Vilma fogszakorvos 2016. évi beszámolóját
elfogadta és köszönetét fejezte ki Röszke község egészségügyi helyzetének javításáért kifejtett munkásságukért.
2. Beszámoló a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről
Az írásos beszámoló kiegészítéseként elhangzott, hogy a házi segítségnyújtás tekintetében az ellátottak száma csökkent
a jogszabályváltozások hatására. A feltételek nagyon szigorúak, az ellátottakat nagyon alapos kivizsgálásnak kell
alávetniük.
A képviselő-testület a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi tervekről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét
fejezte ki az elvégzett munkáért.
3. A 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés jóváhagyása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a
települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.
Az értékelésben kiemelésre került, hogy a település lélekszáma a 2015. évi 3440 főről 2016-ban 3456 főre nőtt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2016. évben 44 család részesült, amely 65 gyermeket érintett. 2016.
évben rendkívüli települési támogatás kifizetésre 63 esetben került sor. A gyermeket nevelő családok száma a
segélyezettek 1/3-át tette ki. A 2016. október 1-jei adatok alapján a bölcsődében 15 gyermek, az óvodában 98 gyermek
az iskolában 32 gyermek étkezhetett ingyenesen.
A testület a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelést megtárgyalta
és azt határozatával elfogadta.
4. Tájékoztató a 2015. december 1. és 2017. február 28. között megvalósult közfoglalkoztatási program
tapasztalatairól
A tájékoztatás keretében elhangzott, hogy Röszke
Hatósági
Engedé- Programba
Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan
Napi Támoszerződés
Program
lyezett
bevont
szerinti
2016-ban is igyekezett a közfoglalkoztatást úgy időtartama munka- gatás létszám- személyek
idő
mértéke
támogatás
megszervezni, hogy minél több személy bevonása
keret
létszáma
összege
történjen meg. A foglalkoztatásban résztvevők
2015.12.01.–
létszámát értelemszerűen jelentősen befolyásolja a
8 óra
100%
5 fő
7 fő
5.839.665 Ft
2016.12.31.
közfoglalkoztatásra igényelhető forrás.
A foglalkoztatás ütemezése és finanszírozása a 2016.03.01.–
8 óra
100%
19 fő
22 fő
20.483.748 Ft
2017.02.28.
mellékelt táblázat szerint alakult.
A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 2016-ban 22,67
eszközbeszerzés 1.876.332 Ft
fő volt, a foglalkoztatás ütemezése kapcsán
Összesen: 24 fő
29 fő
28.199.745 Ft
elmondhatjuk, hogy egy munkavállaló átlagosan 9,55
hónapot dolgozott. A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag jóváhagyta.
5. A Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása, illetve egyetértési jog gyakorlása
A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltak alapján jóváhagyta a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 25. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatának rendelkezéseivel egyetértett.
6. Településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakasz lezárása és a tervanyag végső véleményezésre bocsátása,
döntés környezeti vizsgálat kérdésében
A Képviselő-testület a módosításhoz kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásaként áttekintette és megtárgyalta az
eljárás során kialakult álláspontokat, majd határozatába foglalta, hogy a beérkezett véleményekre adott válaszokkal és
álláspontokkal egyetért, valamint a véleményezési eljárás lezártnak tekintendő és a módosítás végső véleményezésre
bocsátandó.
(folyt. a köv. oldalon)
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A határozat tartalmazza továbbá, hogy az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
kidolgozása a módosítás keretében nem szükséges.
7. Egyebek
A képviselő-testület lakossági építésügyi állásfoglalás
iránti kérelem ügyében döntést hozott, mely szerint a
Röszke belterület 956 hrsz-ú ingatlanon a meglévő
lakóépület oldalhatáron álló melléképülettel történő
bővítése „csurgó” elhagyásával önkormányzati érdeket
nem sért.
A Röszkei Sportkör elnöke, Horváth Béla úr azzal a
kezdeményezéssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a
TAO pályázat benyújtásához szükséges lenne a Röszke
belterület 880/1/A helyrajzi szám alatt felvett 1372 m2
területű sportcsarnok épület Röszkei Sportkör általi
használatba vétele.

A testület a használati szerződést határozatával
jóváhagyta.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot
hirdetett a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja többek között az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési
infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fenti
pályázati lehetőséget kihasználva pályázatot nyújt be a
Budai utca és a Szegfű utca útburkolatának felújítása,
aszfaltozása vonatkozásában.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 164/2008.
(XII.20.) FVM sz. rendelete értelmében az ebek veszettség elleni
védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elért ebet 30 napon
belül veszettség ellen beoltatni, az oltást az első oltást követően 6
hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően évenként veszettség
ellen beoltatni.
Az összevezetéses védőoltást és a kezelést Röszke község területére az
alábbi helyekre és időpontokra tűzzük ki.
Május 24. (szerda) 10-11-ig Népháznál
11-12-ig volt Magda féle tejcsarnok
Május 25. (csütörtök) 8-9-ig Állatorvosi rendelő
10-11-ig Forró Fogadónál
Az oltás és a 2 db féreghajtó tabletta díja: összevezetéses oltás
ebenként 3.500.-Ft/db, plusz tabletták darab díja 200.-Ft, melyet az
oltás helyszínén kell befizetni. Az előző évi "EBOLTÁSI
IGAZOLVÁNY"-t az oltáshoz mindenki vigye magával.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint
összevezetett veszettség elleni oltáskor csak előzőleg microchippel
megjelölt állatok olthatók.
A tulajdonos kérésére az állat tartási helyén is elvégezhető az oltás és a
féreghajtás, de az igényt az illetékes állatorvosnál időben be kell
jelenteni. Az eb tartási helyén végzett oltás díja 4500.-Ft/db (2 db
tablettáig) + könyv.
Az oltási kötelezettség elmulasztása miatt az állat tartójával szemben
szabálysértési eljárást kell lefolytatni.
Tekintettel a veszettség elleni védekezés igen komoly
állategészségügyi és ember egészségügyi jelentőségére, a hatóság
elvárja a lakosságtól, hogy maradéktalanul eleget tesz a felhívásban
foglaltaknak. A kutyák bélférgei is komoly emberi megbetegedéseket
okozhatnak, ezért rendelte el az FVM a fenti rendeletben az évenkénti
féregtelenítést !
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Dr. Perényi János sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9982684
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Dr. Kovács Tibor sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9653114

MEGHÍVÓ
A Röszkei Gazdakör
vezetősége tisztelettel meghívja az
egyesület tagságát 2017. május 25-én
csütörtökön 1700 órára a művelődési
ház dísztermében tartandó
KÖZGYŰLÉSÉRE.
Napirenden szerepel:
1. A 2016. évi beszámoló elfogadása
2. Tagdíjak befizetése
3. Aktuális feladatok megbeszélése
Határozatképtelenség esetén változatlan
helyszínnel és napirendi pontokkal, 17.15
órai kezdettel tartjuk meg a közgyűlést.
Minden tagunk megjelenésére számítunk!
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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Jeles napjaink a múlt hetekben a Föld Világnapja, Óvodai kis
Majális, Anyák napja alkalmából együttjátszás édesanyával az
óvodában és Rajzpályázaton részvétel volt.
A Föld Napja foglalkozásokba rengeteg dolog belefért, kezdve a
földgömb, térkép megismerésétől a növények, állatok sokféleségén
át a szelektív hulladékgyűjtés és a környezetvédelem témaköréig,
óvodánk szépítéséig. A kicsik így mondták: megszépítjük a
világot. Minden szülő küldött virágos, cserepes növényt, melyet
segítségükkel ültettünk a balkonládákba, nagy cserepekbe,
sziklakertbe. A gyógynövény ágyást gyomláltuk, öntöztük.
Süni bölcsisek a Föld napi muskátlikkal
Megfigyeltük
a közeli gólyafészket. S a webkamera felvételek szerint
figyelemmel kísértük, mikor keltek ki a kisgólyák. A gyermekek
lerajzolták élményeiket, mellyel részt vettünk egy alföldi
környezetvédelmi rajzpályázaton. A Föld Napi programokkal is
arra törekszünk, hogy környezettudatosan, környezetbarát
életmódot folytató, a természet szépségeit felfedező, azzal
harmóniában élő, közvetlen környezetük iránt igényes gyerekeket
neveljünk. Már kiscsoportos koruktól fogva arra tanítjuk őket,
hogy védjék, óvják a Földet, a környezetüket ahol élnek.
Megfogalmaztunk néhány zöld szabályt is: Ne szemetelj! Ne törd a
fák ágait! Ne szennyezd a vizeket! Soha ne szedj védett növényt!
Ne bántsd az állatokat! Csak azt szabad gyűjteni, amit a természet
Virágültetés a Föld napja alkalmából
már elengedett!
A kis óvodai majálisunk, májusfa ékesítésből (minden kisgyermek
feltűzte rá saját, színes szalagját) és népi játékdal-fűzésből állt. A
gyermekek boldogan játszották ismert tavaszi játékdalaikat a
májusfánál és hallgatták az óvónők májusi kórus dalait.
Tarka virágos, megszépült óvodánk
Kívángató
azt inspirálta, hogy a legkedvesebb
Szelíd bárányfelhőt
vendégeinket várjuk: az édesanyákat,
kívánok az égnek
nagymamákat: Anyák napi ünnep
sok tarka virágot
alkalmából. E napokban minden kis
a lenge lepkének
pagonylakóval azon tevékenykedpuha- pihe fészket
tünk,
hogy
megörvendeztessük
a dalos madárnak
édesanyjukat,
mamikat,
dédiket közös
boldogságot, örömet
Óvodánk májusfája
szép
énekeinkkel,
ölbeli
játékainkkal,
édes jó anyámnak!
versekkel, ajándékunkkal. Akárhogy
(Polónyi Zoltán)
is, amit itt alkotnak a gyerekek, az
minden másnál többet ér édesanyjuknak. Számukra mind közül az
volt a legkedvesebb ajándék, amelyeken a jelképes díszítés mellett
gyermekük fényképe is rajta volt valamilyen formában.
Igyekszünk évről évre valami újdonságot kitalálni e
kombinációban. Az együttjátszásokon megjelenő népi játékok
hagyományőrzők és vidám színfoltjai voltak ünnepeinknek.
Köszönetet
mondunk:
Játékdal-fűzés a Majálison
A szülőknek
az óvoda és
bölcsőde szépítésére hozott muskátlikért, a szorgos munkájukért.
A Csonka Virágkertészetnek a sok virágföldért. Óvodabarát
intézményeknek és a szülőknek gyűjtési felhívásunkra küldött
rengeteg papírért. Pintér Dominik és Léna édesapjának a bölcsődei
csoportszobák festéssel való szebbé tételéért. Szabó Gellért és
Horváth Ádám szüleinek a bölcsődébe behozott játékokért. Ördögh
Tibornak a Nyuszi csoport biztonságosabbá tételéért.
Anyáknapi együttjátszás

(folyt. a köv. oldalon)
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NAPTÁRUNK:
2017. 05. 22-től Vízhez szoktatás az iskolába
induló gyermekeinknek (10 munkanap)
2017. 05. 24. Kihívás napján délelőtt, a
kerékpárral érkező gyermekeknek játékos
feladatokat
szervezünk;
délután
az
édesapákat várjuk gyermekükkel közös
zenés tornára
2017. 06. 06-án, 17 órától, előzetes szülői
értekezlet az újonnan érkező gyermekek
szüleinek
2017. 06. 14. Búcsúéj
2017. 05. 16. Nevelés nélküli munkanap
2017. 06. 19-től Takarítási szünet (a
belterületi óvoda zárva), Manótanyán
fogadjuk az ügyeletbe érkező gyermekeket
2017. 07. 03 - 08. 18-ig a Belterületi
óvodában
fogadjuk
a
gyermekeket
(Manótanya zárva)
Tóth Lászlóné
óvodapedagógus
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Dr. Varga László ügyvéd
értesíti az ügyfeleit, hogy
megváltozik az ügyfélfogadás rendje.
2017. 04. 18-tól minden kedden 14:00-től 17: 00-ig várja
az érdeklődőket a Röszkei Teleházban. Tel.: 0630/995-1125

ÜGYFÉLFOGADÁSOK

Röszkei Teleház
NYITVA TARTÁSA:
Hétfő: 7.30-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 8-17 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 7.30-17 óráig

Hallainé Bánáthy Mónika
ügysegéd – 70/313-99-15
Hétfő: 8-16 óráig és
péntek: 8-13.30 óráig
Keczeliné Vass Anna
könyvelő – 30/473-44-24
Kedd: 9-13 óráig
Dr. Varga László ügyvéd
30/99-51-125
Kedd: 14-17 óráig
Szalma István falugazdász
30/532-4564
Szerda: 8-16 óráig

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 2017
2017. év április 8-án,
szombaton tartottuk a
hagyományos környezetvédelmi napot. Már évek
óta egyre kevesebb az a
szemét és hulladék menynyiség, amit össze tudunk
szedni a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán, ami a horgásztársaink környezettudatos magatartásának köszönhető. A
mostani alkalommal mindössze egy utánfutónyi szemét gyűlt össze. Ez alkalommal köszönjük meg a lelkes 30 főből
álló horgászcsapat munkáját.
ML
A Röszke Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2017. július 8-án (szombaton) ötödik alkalommal rendezi meg a
népszerű röszkei halas napot. Várunk minden érdeklődőt, halászléfőzőket, halászléfőző baráti társaságokat a halászlé
főzőversenyre, valamint kétfős horgászcsapatokat a csónakos horgászversenyre. Részletes programot a következő
számban írjuk meg.
HORGÁSZTÁBOR 2017.06.19-23 KÖZÖTT
Örömmel tájékoztatom a horgászokat és a horgászat iránt érdeklődőket, hogy a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület ez év június 19-23 között általános iskolás korú (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.
Érdeklődni Magyari László elnöknél, 703139920 telefonon. Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben a
horgászirodában csütörtökönként 14-17 óra között. Részletes program az egyesület honlapján olvasható.
(roszkeihorgasz.net)
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II. Szépkiejtési verseny
Angol nyelvi házi verseny
Márciusban rendeztük meg a
hagyománnyá vált angol nyelvi
házi versenyt, melyen közel
harminc tanuló vett részt.
A versenyzők olyan feladatsort
oldottak meg, melyek különböző
kompetenciákat mértek fel a
szövegértés,
nyelvtan,
kommunikáció, szóhasználat és a
szövegértés területén.
A
verseny
eredménye
a
következőképpen alakult:
5. évf.: I. Papp Ádám, II. Laczi
Csenge, III. Sutus Máté 6. évf.: I.
Varga Petra, II. Lux Adél, III.
Stork Alex 7-8. évf.: I. Jonácsik
Fanni, Papp Dorina és Kulcsár
Ákos, II. Iennei Brigitta és Szabó
Gábor, III. Vecsernyés Krisztián.
Különdíjat kapott Jakab Miklós
hatodik osztályos tanuló.
A nyertesek az oklevelek mellett
füzeteket, mappákat vehettek át
az iskolánk igazgatónőjétől.
Minden résztvevőnek ezúton
gratulálunk!

Iskolánkban második alkalommal
rendeztünk szépkiejtési versenyt.
Idén közel hatvan diák jelentkezett
a megmérettetésre. A versenyzők
maguk választották ki azt a prózai
alkotást, melyből felolvastak egy
részletet.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
internetközpontú világunk ellenére
egyre többen hódolnak az olvasás
szenvedélyének. Az alsó tagozatos
gyerekek Fazekasné Molnár Éva
és Ördögné Király Szilvia tanítónő
előtt olvasták fel az általuk
kedvesnek tartott olvasmányokat,
a felsősök pedig Kovácsné Szász
Hajnalka és Karai Gizella
tanárnőnek mutatták be kedvenc
regényrészletüket.
A zsűri az értékelésnél figyelembe
vette a tempót, folyamatosságot,
pontosságot,
az
írásjelek
érzékeltetését,
hangsúlyozást
valamint
a
szemkontaktus
teremtését.
Ennek megfelelően a következő
eredmények születtek:

Kémiai Kísérletező Délután
Iskolánk
minden
tanévben
megrendezi a Kémiai Kísérletező
Délutánt, ahol a gyerekek
érdekes és látványos kísérleteket
láthatnak.
A
délután
szervezőjének,
Halasiné Csúzdi Anna tanárnőnek elsődleges szempontja, hogy
minél több diák érdeklődését
felkeltse a kémia tantárgy iránt.
Mintegy ötven diák várta ezt a
programot. Külön meglepetésnek
számított,
hogy
Vörösné
Beszédes Veronika nyugdíjas
tanárnőnk is a nézők között volt.

1. évf.: I. Dobos Martin, II.
Szurcsik Sára, III. Gulyás Viktória
Panka 2. évf.: I. Ábrahám-Tandari
Lilien, II. Mészáros Kitti, III. Bata
Viktória 3. évf.: I. Ördög Száva,
II. Vida Kata, III. Mádi Szabolcs
4. évf: I. Hatvani Barnabás, II.
Csorna Laura, III. Kovács Gergely
5-8. évf: I. Papp Ádám, II. Iennei
Brigitta, III. Zoni Kitti
A nyertesek könyveket, füzeteket
és íróeszközöket kaptak jutalmul.

Kerékpárverseny

A
legnépszerűbbnek
a
"Szénkígyó", "Elefánt-fogkrém"
és a "Füstbomba" nevű kísérletek
bizonyultak.
A
fényés
tűzhatással rendelkező nátrium és
víz reakciója szintén nagy sikert
aratott az érdeklődők körében.
Idén
is
voltak
interaktív
kísérletek, melyekben a gyerekek
is részt vehettek, közelebb
kerülve a természettudományok
világához.

Iskolánk idén is részt vett
Kerékpáros Iskola Kupa városi
döntőjén, melyet a Szegedi
Rendőrkapitányság szervezett.
Jakab Julianna, Danyi Elizabet,
Borsos Péter és Pintye Máté
először egy negyvenöt perces
elméleti feladatsort oldott meg,
majd a gyakorlati tudásukról is
számot adtak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
Borsos Péter hibátlanul teljesítette
az
ügyességi
pályát,
ezért
díjazásban részesült.
A gyerekeket Dudás Zoltán tanár
úr készítette fel a versenyre. A
résztvevőknek és a tanár úrnak
ezúton gratulálunk!

Klímastratégia

Falusi Suttogó

A Csongrád Megyei Önkormányzat a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program támogatása
keretében
a
KEHOP-1.2.0-15-2016-00003
azonosítószámú projekt megvalósításával megyei
klímastratégiai dokumentum kidolgozására, valamint
megyei éghajlatváltozási platform létrehozására és
működtetésére nyert el pályázatot. A megyei
klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan, illetve a
Föld napi akció keretében Röszke község területén egy fát
ültettünk el az iskola előtt a MÓRANET Nonprofit
Közhasznú Kft. közreműködésével. A faültetésben részt
vettek 5. osztályos tanulóink is.

Kaán Károly XXV. Országos Természetés Környezetismereti Verseny
Április 7-én a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
rendezte meg a Kaán Károly XXV. Országos Természet- és
Környezetismereti verseny megyei fordulóját. Az idén 25.
évfordulóját ünneplő eseményen tíz iskola negyven
résztvevője mérte össze tudását.
A tanulók sokat készültek a versenyre: a természetismereti
tananyag mellett alaposan elsajátították Kaán Károly életét,
feldolgozták a Természetbúvár folyóirat ismeretterjesztő
cikkeit és régebbi versenyfeladatokat oldottak meg.
Iskolánk tanulói szép eredményekkel tértek haza!
6. osztályos kategóriában Lux Orsolya IV. helyezést, Csurgó
Eszter VI. helyezést, Varga Petra VIII. helyezést ért el. 5.
osztályos kategóriában Kovács Kamilla X. helyezést,
Majoros Leona XIV. helyezést ért el.
A versenyre Halasiné Csúzdi Anna készítette fel a
gyerekeket, munkáját ezúton köszönjük!

Egészséges Életmód Vetélkedő
Jakab Julianna, Papp Dorina és Zoni Kitti hetedik osztályos
tanulók vettek részt azon a versenyen, melynek célja az
egészséges életmód jelentőségének népszerűsítése volt.
A Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának
rendezvényén tíz általános iskola mérte össze tudását. A
résztvevők bepillantást nyerhettek az egészségügyi
szakmákba is. A versenyfeladatok színesek, ötletesek voltak,
a tárgyi tudás mellett nagyfokú kreativitást igényeltek.
A tudáspróba után a versenyzőknek alternatív feladatként egy
riportot kellett készíteniük az egészséges életmódról és a
csecsemőgondozásról. A gyerekek felkészítő tanárukkal,
Halasiné Csúzdi Annával készítettek riportot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a versenyen iskolánk az V.
helyen végzett. A gyerekeknek és Anna néninek ezúton
gratulálunk!

Jótékonysági futás
Luxné Fodor Szilvia tanárnő vezetésével iskolánk vállalkozó
kedvű tanulói részt vettek azon a jótékonysági futáson,
mely a Szegedi Gyermeksebészet munkáját támogatta.
A rendezvényt az újszegedi Erzsébet ligetben tartották, ahol
először hatvan galambot eresztettek a magasba. A látványos
indítóprogram után a résztvevők két külső kört futva mintegy
négy kilométert tettek meg.
A szabadtéri rendezvényen Cheerleaderek, bohócdoktorok és
akrobaták szórakoztatták a közönséget. A kosárlabdabemutató is nagy tetszést aratott a nézők körében.
A lelkes diákok mellett szülők és óvodások is részt vettek az
eseményen. Mindnyájan úgy gondolták, hogy a
gyermeksebészeten bárki megfordulhat, ezért igyekeztek
támogatásukat ily módon is kifejezni.
A futás után meglepetésként Szilvi néni fagyizni vitte a
résztvevőket!

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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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!

Egész évben ültethető
évelő LEVENDULA és FŰSZERNÖVÉNY,
valamint egynyári FŰSZERNÖVÉNYEK,
LEVENDULA MAG (nem ültetésre) és
LEVENDULA ZSÁKOCSKA kapható!
Méhészek figyelem!
Virágzás után LEVENDULA SZÁR kapható!
Röszke, Szegfű u. 28.
Tel.: 06-20/516-9792 strihoanita@freemail.hu

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

ELADÓ!
25 m hosszú 8,5 m széles 1 colos csőből
FÓLIAVÁZ, belső fólia tartó 0,5 colos külön
vázzal kompletten.
5,5 m x 3 m-es horganyzott lemezből
készült gépkocsi GARÁZS.
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

ELADÓ!
gáztűzhely, PB palack,
kerékpár, emeletes
gyerekágy, centrifuga,
mosógép, hűtőgép és
vegyes szerszámok.
Telefon: 63-54-45
Csepregi Sándor

Falusi Suttogó

Röszke Határra
büfébe keresünk
főzni tudó PULTOS
munkatársat.

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

2 műszakos
munkarendben.

A VECSI Kocsma
üzlethelyisége max. 30-40
főig, családi, baráti
rendezvényekre KIADÓ!

06-70/945-54-20

Érd.: 06-30-343-8659

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
Röszke belterületén a Szél
utcában, 3 szobás összkomfortos
családi ház, konyhával,
fürdőszobával, konvektoros
fűtéssel eladó!
Irányár: 4.900.000,- Ft
Érd: 0630/5713809

Röszkén, a Rendelő utca 22. szám alatt,
921 m2-es, 30%-ban beépíthető telek eladó!
A telek a falu központjában,
közvetlenül az orvosi rendelők, a posta és a templom
szomszédságában helyezkedik el!
Ideális lehet azoknak, akik házépítésben gondolkoznak
és a központban szeretnének lakni!
Érdeklődni a következő telefonszámon: 06-30-27-468-72

Falusi Suttogó
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Megkezdődtek a tavaszi programok.
Az Egyesületünk 2016. évi munkájáról és eredményeiről a beszámoló közgyűlésünket
május 13-án 16 órakor tartjuk. Vannak jó hírek 2017-re is, mert már két pályázatunkra
kaptunk támogatást.
Sikeres volt az FFSuli Főző Klub („School of Sustainability) programunk első három
foglalkozása, melyet a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Friends of the Earth
támogatásával valósítunk meg.
A negyedik foglalkozás május 20-án lesz a Molnár-réten, Röszke legtermészetesebb
sömlyékén. Nagyon készülünk, mert ezen a napon indítjuk a természetvédelmi ez évi
programunkat. A MóraTouriszt Nonprofit Kft-vel közös programban, az Értékeink
nyomában a Virágok világa sorozat keretein belül. A készülődés kiterjedt a Tanösvény
állomásunk tavaszi fölújítására. Az Önkormányzat segítségével, támogatásával a közösségi
teret lekaszáltuk, felújítottuk, a padokat, asztalokat letisztítottuk, a sütögetéshez szükséges
tüzelőt előkészítettük. A nagy munka után örömmel tekintettünk az információs központunkra. A tanösvény
állomásunk fontos építménye a komposzt toalett, mely az elmúlt viharok során megsérült. A viharban egy nagy fa
rádőlt az építményre, azt mondtuk, hogy a szegény embert az ág is húzza.
Az építmény helyreállítása is most feladatunk. Van jó hírünk is, mert
végre a csapadékos napok után, a röszkei hírességünk, a fátyolos
nőszirom is elkezdett virágozni. Reméljük miden rendben lesz, és szép
napot töltünk együtt az érdeklődőkkel. A program délelőtt szakmai
bemutatóval kezdődik, majd finom közösen készített ebéddel szolgálunk
a vendégeknek, délutánt kellemes beszélgetéssel, játékkal töltjük.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését legkésőbb május 16-ig.
Találkozunk május 20-án délelőtt 9 órakor az Orbán Dénes Általános
iskola előtt, vagy 9 óra 30perckor a Kancsal széli iskolánál a
Kisszéksósi útelágazásánál. Várjuk az érdeklődőket.
Sára Endréné elnök
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ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2017. április 9.: Váradi Letti,
Váradi Szabolcs Pál és Sutus Nikolett
gyermeke
2017. április 9.: Sári Zita Alíz,
Sári Gábor és Módra Mária Magdolna
gyermeke
2017. április 23.: Szomor Panni,
Szomor Péter és Csillag Éva gyermeke
2017. április 30.: Császár Richárd,
Császár Zsolt és Szűcs Aranka gyermeke

Falusi Suttogó

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel: +36 30/509-4222, 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

TEMETÉS:
2017. április 5.: Kiss Zoltán
(†2017. március 27., életének 67. évében)
2017. április 10.: Kovács István Tamás
(†2017. március 24., életének 47. évében)
2017. április 19.: Dobó András
(†2017. április 12., életének 88. évében)

2017. április 20.: Papp Jánosné Bóka Etelka
(†2017. április 5., életének 69. évében)
2017. április 26.: Németh Miklósné Varga Ilona
(†2017. április 8., életének 89. évében)
2017. április 27.: Tanács Géza Pál
(†2017. április 17., életének 72. évében)

A PLÉBÁNIA MOBILSZÁMA MEGVÁLTOZOTT!
AZ ÚJ SZÁM: 06-30-5094222
Az esti szentmisék és liturgikus szertartások továbbra is egységesen 17 órakor kezdődnek!
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.

Javaslatkérés
„Röszke Község Díszpolgára” és
„Röszkéért Hűséggel” kitüntető címekre
Tisztelt Lakosság!
A díszpolgári cím adományozásának feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet szerint „Röszke Község
Díszpolgára” cím adható elsősorban annak a
személynek, aki Röszke település
a)
fejlődéséért,
b)
oktatásáért,
c)
művészetéért,
d)
sportjáért,
e)
kultúrájáért
kiemelkedő tevékenységet fejt ki, illetve végzett.
A cím viselőjére javaslatot tehet az, aki Röszke község
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik.
A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület
dönt.
A helyi kitüntetés adományozásának feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet szerint „Röszkéért Hűséggel”
kitüntetés annak adható, aki

a) az 1956-os események során – vagy azt
követően, de azzal összefüggésben – kifejtett
tevékenységével röszkei emberek életét mentette
meg,
függetlenül
pártállásától,
politikai
meggyőződésétől,
b) Röszke település fejlődéséért, oktatásáért,
művészetéért, sportjáért, kultúrájáért kiemelkedő
tevékenységet fejt ki, illetve végzett,
c) a röszkeiek egészségneveléséért, tájékoztatásáért
vagy bármilyen területen (foglalkozás, közösségi
munka, stb.) kimagasló tevékenységet végez
vagy végzett.
A kitüntetés viselőjének személyére bárki javaslatot
tehet, melynek adományozásáról a Képviselő-testület
dönt.
Kérjük a település lakóit, hogy a kitüntető címek
adományozására vonatkozó javaslataikat indokolással
ellátva 2017. június 30. napjáig beérkezőleg juttassák
el a Röszkei Polgármesteri Hivatalba személyesen,
postai úton vagy a polgarmester@roszkenet.hu email
címre.
Röszke Község Önkormányzata
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Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó májusi sportoldalán.
LABDARÚGÁS: Folytatódtak az előre betervezett „Bozsik” tornák az utánpótlás korosztályokban, Mórahalmon és
Ruzsán. A TAO pályázatokon való részvétel feltétele, a Röszke SK számára is, gyerekeink szerepeltetése ezeken a
megmérettetéseken!
Március végétől május
végéig, tehát két hónapon
keresztül felváltva, hol az
U-7, U-9, hol az U-11, U13 korosztályok találkoznak környékbeli társaikkal. A két fiatalabb
korosztálynak a játék
mellett, főleg ügyességi,
és fejlesztő feladatokat
kell megoldani.
Az U-11 és az U-13
korosztályos gyerekekAz U-13 és edzőjük, Szekeres Zoltán
nek, már a labdajáték a fő
feladatuk, a tornákon, kispályán és félpályán, mérkőznek meg az
Az U-11 és edzőjük, Szekeres Zoltán
ellenfeleikkel.
CSLSZ U-16 korosztály „A” csoport
Legutóbbi beszámolómban az U-16, Szalma Gábor csapata, akik Csongrád Megye U-16-os bajnokságában vesznek
részt, 4–0 győzelmet aratott hazai pályán az UTC csapatával szemben. A sorsolás Sándorfalvára szólította a társaságot.
18. Forduló: Sándorfalvi UKSE – Röszke SK: 0 – 2 (0-1)
A tabella és a papírforma is azt sugallta, hogy nyerni kell a csapatnak Sándorfalván! Kapkodóan, idegesen kezdett
mindkét társaság, az első gól, láthatólag megnyugtatta a vendégeket. A szünet után tartotta a vezetését a Röszke, a
hazaiak pedig az egyenlítésért hajtottak, de ez nem sikerült nekik, mert a második gól eldöntötte a három pont sorsát.
Hazafelé, jutalom hamburgerezés volt, Szegeden! Góllövőnk: Császár Norbert (2)
19. Forduló: Röszke SK – Hódmezővásárhelyi FC: 0 – 10 (0-2)
A Vásárhelyi foci suli vezeti a bajnoki tabellát! Messze nincs egy súlycsoportban a két csapat, ez a játékban és az
eredményben is megmutatkozott!
20. Forduló: Móravárosi Kinizsi – Röszke SK:
0 – 0 (0-0)
Mindkét csapat a tabella közepén foglal helyet,
hetedik a Röszke, nyolcadik a Kinizsi. Nem bírt
egymással a kilencven perc játék alatt a két társaság,
így igazságos döntetlen született! A vendégeknek a
döntetlen felért a győzelemmel, megerősítették a
tabellán a pozíciójukat! A jutalom nem maradt el, a
kérés fagylaltozás volt, így a Mátyás téri cukrászda
A megérdemelt fagylaltozás
teraszán lettek a gyerekek megvendégelve!
21. Forduló: Röszke SK – FK 1899 Szeged: 4 – 2 (2-1)
A hazaiak tizenegy játékossal kezdték meg a mérkőzést, cserélni nem tudtak, mert egy-két játékos, nem tartotta
fontosnak, hogy megjelenjen a kezdésre!!! Szerencsére az ellenfél legyőzése és a három pont itthon tartása így is
sikerült! Góllövőink: Szabó Gábor, Császár Norbert, Szekeres Dániel, Tanács Flórián Zsolt.
22. Forduló: SZVSE – Röszke SK: Nem volt mérkőzés, mert a „vasutasokat” kizárták a bajnokságból!
Megye III Homokhát Csoport
21. Forduló: A Röszke SK szabadnapos.
22. Forduló: Csongrád TSE II – Röszke SK: 1 – 1 (1-1)
A Röszke egyik riválisa a dobogóért folytatott versenyben a Csongrád! Ezért fájó, hogy volt lehetőség a győzelemre,
de kicsúszott a kezünkből!!! Góllövőnk: Pipic Barnabás
(folyt. a köv. oldalon)
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23. Forduló: Röszke SK – Mórahalom VSE II: 4 – 6 (4-2)
Ilyen, hogy egy csapat négy nullás vezetés birtokában van, és hat négyre kikap, még a mesében se nincs!!! Négy
nullára vezetünk és két percen belül kapunk két gólt, ráadásul a második félidőt mindjárt úgy kezdjük, hogy gólt
kapunk!!! Nekem valószínűleg nagy szerencsém, hogy nem tudtam jelen lenni ezen a szégyenteljes eseményen, mert az
idegállapotomat nagyon megviselték volna a látottak!!! Góllövőink: Tanács Attila, Pipic Barnabás, Hoffmann Zsolt,
Fehér Bence.
24. Forduló: Röszke SK – USC Tanárképző
Szeged: 10 – 0 (4-0)
Minden tiszteletem Miskolci Tanár Úré, aki szívvellélekkel próbálná a csapatát jobb körülmények közé
helyezni, de az, hogy ez nem sikerül, nem rajta
múlik! A tabellán elfoglalt helyek és az eredmény is
bizonyítja, hogy nem volt egy súlycsoportban a két
csapat! Zsidek Jani születésnapját góllal ünnepelte!
Góllövőink: Szurcsik Péter, Tanács Attila (2),
Pipic Dániel, Papdi Szabolcs (3), Vas Gergely,
Zsidek János, Hatala Ákos.
25. Forduló: Röszke SK – Balota TFC: 2 – 2 (0-1)
A Tanárképző elleni győztes csapat a „kabala” gyerekkel!
Játékosoknak, szurkolóknak, emlékezetes mérkőzést
játszottunk ősszel Balotán! Volt minden, kettő nullás vezetés, sárgalapok, egy kiállítás a Röszkéből, nagyon gyenge
bírói ténykedés, és a vége vereség! Most itt volt a lehetőség a revánsra, a visszavágásra. Sajnos már az eleje rosszul
indult, a szövetség ugyanazt a bírót küldte, aki megveretett bennünket Balotán!!! A Röszke a vélt legjobb felállásában
lépett pályára, hét tartalék játékos várt a bevetésre! A vendégek tizenegyen tudtak kiállni, csere lehetőségük nem volt,
ám mégis ők szereztek vezetést, mindjárt a mérkőzés elején. A Röszke görcsösen erőlködött, helyzetek sokaságát
hagyták ki, de a szünetig nem sikerült egalizálnia az eredményt. A második félidő elején sikerült az egyenlítés, és azt
hittük elindul a gólgyártás! Nem így lett, bármennyire is szerettük volna, megint a vendégek kerültek előnybe. Tovább
folytatódtak a rengeteg hibával tarkított, erőltetett támadások, helyzetek maradtak ki sorban, míg végre a
hatvannyolcadik perc meghozta az egyenlítést. Húsz perc maradt a három pont itthon tartására. A próbálkozások sajnos
eredménytelenek voltak, így a végeredmény kettő kettes döntetlen! Góllövőink: Hoffmann Zsolt, Pipic Barna
Gyenge teljesítmény a védelem, a középpálya és a csatársor részéről egyaránt!!! Nagy változáson kell átmennie ennek
a társaságnak ahhoz, hogy az ezüstérem meglegyen, főleg ha ránézünk a sorsolásra, kikkel fogunk még a hátralévő
fordulókban játszani!!!
HB

Röszkei SZJA 1 %-ra jogosult
szervezetek adószámai

LÉVAI LUCA ZORKA
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Anya: Szécsi Zsanett
Apa: Lévai István
FALUSI SUTTOGÓ Röszke

Beretzk Péter
Természetvédelmi Klub
Egyesület 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő
Egyesülete 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú
Egyesület 18463323-1-06
Röszkei Polgárőr Egyesület
19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület
18475960-1-06
Röszkei Sportkör
19082325-1-06

SZESZÉLYES ÁPRILIS
Húsvéti nyuszi csöppet megkésve
Havat hozott erdőre-mezőre
Ablakon át tátott szájjal bámultam
Ekkora hópelyheket karácsonykor sem
láttam.
Ejnye-bejnye nyuszika
Sírdogál most orgona és ibolya
Fák és bokrok szomorúak
Havat ők már nem kívántak.
Áprilisról tudjuk jól, hogy szeszélyes
Kérünk szépen ne légy ilyen veszélyes
Mutasd inkább kedves arcodat
Hozz jó időt és meleg napokat.

Kothencz

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.

