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balról jobbra, felső sor: Juhász Gábor, Ördögh Ákos Péter, Ménesi Beatrix, Szekeres Dániel, Takó Patrik,
Tanács Kornél, Szabó Gábor József, Ménesi Gergő, Zádori Milán Bence
középső sor: Halasiné Csúzdi Anna, Karai Gizella, Vörösné Beszédes Veronika, Kohn Róbert,
Herédi Nikoletta, Kiss Benedek, Jakab József, Gyulai Jázmin, Tóth Angéla Kinga, Varga Dávid,
Sajgó András, Tóthné Gál Kinga, Ördögné Király Szilvia
alsó sor: Dudás Zoltán, Tutrai Sándorné, Ábrahám Judit, Fazekasné Molnár Éva,
Kissné Veres Györgyi (osztályfőnök), Szécsényi Marianna, Kovácsné Szász Hajnalka,
Vargáné Ábrahám Ildikó, Luxné Fodor Szilvia, Kiss Gábor

KÖTELEZŐ ADATEGYEZTETÉS
feltöltőkártyás mobiltelefon használóknak
Mindhárom szolgáltató kártyás telefonjai esetén szükséges az adategyeztetés, melyhez ingyenes
segítséget nyújtunk a Röszkei Teleházban (hétköznaponként 9-17 óráig). Fontos tudnivaló, hogy
az online ügyintézésnél is ott kell lenni Önnél annak a SIM-kártyának - telefonba helyezve -,
amellyel kapcsolatban egyeztetni szeretne. Személyi igazolvány is szükséges. Határidő: június 30.
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„Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!
(K. László Szilvia:
Nyárköszöntő)

A Pagonylakóknak az elmúlt hónap ismét
programokban, élményekben gazdagon
telt.
Május 9-én a nagyobb Manók
LÁTOGATÁST TETTEK A RÖSZKEI OMV
BENZINKÚTON. Nem csak szétnézhettek
ott, hanem segíthettek egy autó
megtankolásában, sőt megkóstolhatták a
VIVA Shop finomságait is. Köszönjük
Szerdahelyi Gergely édesanyjának és az OMV vezetőinek ezt a lehetőséget!
Május 16-án az óvodában maradó nagyokkal KIRÁNDULNI VOLTUNK A
Manók a benzinkúton
NAGYSZÉKSÓSTÓNÁL, a Madarak és Fák Napja – zöld jeles nap
alkalmából. A gyerekek Krnács György természetvédelmi őr remek
távcsöveivel megfigyelhették a gazdag madárvilágot; séta során a
bivalyokat; a tó körüli növényeket, gombákat. A magas madármegfigyelő
toronyból beláttuk az egész tavat. Gyuri bácsi sok érdekességet mesélt el
nekünk – köszönjük neki az élménygazdag bemutatót.
Hazánk egyik legnépszerűbb lakossági sporteseménye a KIHÍVÁS
NAPJA, melynek célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az
egészséges életmódhoz. Mi is azért csatlakoztunk ehhez a programhoz – a
gyerekek délelőtti biciklizésével és a délutáni Apa-gyermek zenés tornával
– hogy ezzel is ösztönözzük a családokat a testmozgásra. Idén csak a
bringázás valósult meg, a nagyok akadálypályán ügyeskedtek, a kisebbek
rótták köreiket a rendőrség által lezárt útszakaszon.
Köszönjük nekik a helyszín biztosítását! Sajnos az időjárás közbeszólt, így
Kirándulás a Bivalyosnál
a délutánra tervezett családi torna elmaradt. Reméljük, jövőre kegyesek
lesznek hozzánk az égiek!
hagyomáPÜNKÖSDI
nyokkal, népszokásokkal ismerkedhettek meg gyermekeink a pünkösdölő játékok
által. Minden csoportban
ügyességi- és erőpróbák
során vetélkedtek a fiúk
egymással. A győztes lett a
király, aki királynét választott maga mellé, majd pünkösdi énekekkel, körjátéKihívás napi ügyességi kerékpározás
Nyuszik a Kihívás napján
kokkal köszöntöttük őket.
Ebben az évben a Városi Sportuszoda felújítási munkálatai miatt
hamarabb indult a KACSINGATÓK VÍZHEZ SZOKTATÁSA. Nagyon jó
lehetőség ez a gyermekeknek, hogy megbarátkozzanak a vízzel és az úszás
alapjait (siklás, kar- és lábtempó, esetleg még a levegővétel) elsajátítsák.
Természetesen minden foglalkozás végén volt egy kis játék – ugrálás a
medence széléről, különböző eszközök felhozatala a medence aljáról.
A hónap legkedveltebb programja a gyerekek számára a
„GYEREKNAPOK A PAGONYBAN”, mely egy környezettudatos tanmesével
kezdődött a Szegedi Látványszínház előadásában. Ezt követte az ugrálóvár,
vattacukor és arcfestés, majd az elmaradhatatlan palacsintázás. Köszönjük
szépen a szülőknek a csemege elkészítését!
Vilmos és a nagy gubanc mesejáték
A nyári időszak kezdete előtt a kacsingatók számára egy utolsó,
felejthetetlen élményt nyújtó program valósul meg, a BÚCSÚÉJ, melynek eseményei már szájhagyomány útján terjednek.
Köszönjük:
• Az Euro Chicken Kft. vezetőjének, hogy az idei évben is biztosította a gyereknapi ugrálóvár díját, ezzel hatalmas
boldogságot okozva minden ovisnak és bölcsisnek.
• Az Önkormányzatnak az egész évben nyújtott segítségét, hogy mikrobuszaival közlekedhettek a Manótanya óvodásai –
Szögi Imre, László Gábor és Strifler József kedves sofőrködését, akik minden kérésünkre rugalmas megoldást találtak.
• A Családsegítő Szolgálat munkatársainak, hogy a nevelési év során szállították az utazó logopédust a Manótanyára.
(folyt. a köv. oldalon)
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Kónya Kata anyukájának a gyermeknapi labdák beszerzéséhez nyújtott segítségét, Kiss Aisa szüleinek a bölcsőde
virágoskertjébe ajándékozott virágkarót, Sebestyén-Fenyvesi Bendegúz anyukájának a falmatricát.
NAPTÁRUNK:
2017. 06. 19-től Takarítási szünet (a belterületi óvoda zárva), Manótanyán fogadjuk az ügyeletbe érkező gyermekeket
2017. 06. 30-ig, ez idő alatt a bölcsőde zárva tart.
2017. 07. 03 - 08. 18-ig a Belterületi óvodában fogadjuk a gyermekeket (Manótanya zárva), ezen időszakban a bölcsőde is
nyitvatart, és várja a szülői egyeztetés szerint a gyermekeket.
2017. 08. 21 – 08. 31-ig a Manótanyán fogadjuk az óvodás gyermekeket.
2017. 08. 28 – 08. 31-ig a bölcsőde zárva tart.
2017. 08. 31. Nevelés nélküli munkanap az óvoda dolgozóinak a belterületi óvodában. Ekkor egyeztetjük közösen a
következő nevelési évre a terveinket, valamint 16 órakor az iskolai tanévnyitó előtt elbúcsúzunk az iskolába induló
gyermekeinktől. Innen ballagnak át a tanítónénikkel, szüleikkel közösen az évnyitó ünnepségre.
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk minden családnak!
Szekeresné Makra Kata
óvodapedagógus

Tisztelt Röszkeiek!
Június hónapba lépvén önkormányzatunk háza táján
gőzerővel folynak a Területi Operatív Programjaink
pályázatainak előkészítése, melyről a múlt havi
lapszámban részletesen írtam. A nyáron szeretnénk az
iskola épületre a napelemek telepítését elvégeztetni és
az óvoda fűtéskorszerűsítését, akadálymenetesítését is
megvalósítani. Emellett reméljük, hogy a sportcsarnok
fűtésének felújítását is el tudjuk végeztetni a nyáron. A
többi pályázat valószínűleg az értesítések hiányában és
a hosszadalmas előkészítő munka miatt jövő évi
megvalósításra várnak.
A június meghozta a jó időt is, bár, a tavaszra sem
panaszkodhattunk, a növények, a fű, a virágok
közterületeinken is folyamatos gondozást igényelnek,
folyamatosan végezzük is a közterület-fenntartási,
tisztítási munkálatokat. Kérjük, hogy az ingatlanok
tulajdonosai a portájuk előtti közterületeket is
gondozzák, hiszen a szép településkép mindannyiunk
számára fontos kell, hogy legyen! Nagyon sok az
elhanyagolt, nem gondozott kert és zöldterület!
Legyenek ebben a törekvésben segítőink, partnereink!
Még pár nap és kitör a nyári szünet, a gyerekek
felszabadulnak a tanulás kötelezettsége alól.
Iskolánkból június 17-én ballagnak el végzős diákjaink.
A nyári szünet nem csak öröm, hanem esetenként
gondot is jelent, hiszen a dolgozó szülők, akik nem
tudják a gyermekeik folyamatos felügyeletét biztosítani
táborokba íratják be a gyermeket, a szerencsésebbeknél
a nagyszülők segítenek. Mi is segítünk, hiszen az iskola
által szervezett táborban részt vevő gyermekek
étkezésének 50%-os költségét önkormányzatunk
biztosítja. A már évek óta, a szociális szolgáltató
központ által szervezett nyári táborban részt vevő
hátrányos helyzetű gyermekek napi háromszori
étkezését az önkormányzat 100%-ban kifizeti. Ezen túl
a nehéz anyagi és családi körülmények között élő
gyermekek részére június-július-augusztus hónapokra
önkormányzatunk egyszeri meleg ebédet biztosít
térítésmentesen a rászorulóknak. Emellett a hátrányos
és halmozottan hátrányos gyermekeknek a kötelező

nyári önkormányzati étkeztetés terhére biztosítjuk a
napi meleg ebédet. Őszintén remélem, hogy ez nagy
segítség a rászorulóknak!
A tanév vége a számadás ideje is, hiszen a tanulmányi
eredmények mellett számos szép program lesz
gyermekeink részvételével. Tanévzáró modern tánc és
néptánc fellépéseken mutatják meg a röszkei csoportok,
hogy mit tanultak az elmúlt évben, emellett a zenei
tanulmányokat folytató röszkei gyermekek is számot
adnak felkészültségükről az év végi vizsgaelőadások
alkalmával. Öröm és büszkeség tölti el ilyenkor a
szülőket, pedagógusokat egyaránt, hogy milyen
tehetségesek a röszkei fiatalok! Szép példa volt erre a
Szent Antal hét programján a vasárnapi színpadi
előadások sokszínűsége és kimagasló színvonala!
Mennyi mindent tudnak megmutatni a fiatalok, ha
segítő kezet, támogatást kapnak! A néptáncosaink, a
modern táncosok, és a tanári dalárda is igencsak kitett
magáért! Nagyon szép délután volt, hatalmas köszönet
minden segítőnek és közreműködőnek!
A napokban pedagógusainkat is köszöntöttük a már
hagyományos, a tan- és nevelési évre visszatekintő
Pedagógus Napi ünnepségünkön. A bölcsődénk
kollektívája adott kis köszöntő műsort, ami könnyed,
nevettető és sokszor önkritikus, kedves kis jelenetben
mutatta meg az oktató-nevelő tevékenység élethosszig
tartó örömeit. Köszönet a hangulatos, sokat nevettető
műsorukért! Az ünnepet igazán színvonalas vendéglátás
és jóízű beszélgetések tették örömtelivé.
Pár nap, és itt a Röszkei Búcsú, ami a védőszentünkhöz,
Szent Antal nevéhez kötődik. Alkalom ez arra is, hogy a
családok, akik távolabb élnek egymástól, hazajöjjenek,
együtt örülve az ünnepnek! Minden röszkei családnak
szép napot, kellemes időtöltést kívánok ezen az
ünnepen!
Gőzerővel dolgozunk másik nagy eseményünk, a
Falunapok programjain is, megvannak a fellépők, a
programok, melyre mindenkit szeretettel várunk
augusztus első hétvégéjén!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.05.24-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1./ Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
2016. évben is kiemelt szerepe volt Röszke Rendőrőrs
tekintetében Röszke Község közigazgatási területén a
közlekedés biztonságának fenntartása érdekében alkalmazott rendőri intézkedéseknek.
Kiss Gergő őrsparancsnok az írásbeli beszámoló
kiegészítéseként elmondta, hogy 2017. július 1-től Dr.
Vigh Orsolya c. r. alezredes veszi át az őrsparancsnoki
tisztséget és megköszönte az Önkormányzat, valamint a
társszervek segítségét az eddigi munkájában.
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
határozatával elfogadta.
2./ Őrsparancsnoki kinevezés véleményezése
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr.
Vigh Orsolya c. r. alezredes asszonynak a Röszkei
Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába történő kinevezését támogatta.
3./ Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységéről Röszke községben
A tájékoztató tartalmazza, hogy a szakmai feladatok
teljesítése során a kirendeltség állománya 25.784 fővel
szemben 25.915 ügyben foganatosított valamilyen típusú
intézkedést, kezdeményezett eljárást. Ez 87 %-os
csökkenés 2015 évhez képest. 2016. év során 1387, míg
2017. I-IV. hónap során 212 alkalommal rongálták meg
az ideiglenes biztonsági határzárat. A Képviselő-testület a
Határrendészet 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.
4./ Tájékoztató a katasztrófavédelmi szervezet tevékenységéről
A tájékoztató tartalmazza, hogy 2016. évben a Szegedi
HTP-n 3 új gépjármű került beállításra. A Szegedi KvK
illetékességi területén 2016. év január és december hó
között történt kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés
káresemények száma, a káresemények típusa, illetve a
káresemények eloszlása a következők szerint alakult:
szén- monoxid (CO) mérgezés káresemény: 22 db,
kéménytűz káresemény: 12 db.
A Képviselő-testület a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját határozatával elfogadta.
5./ Tájékoztató a Röszkei Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Turó István elnök úr elmondta, hogy 5 új Ifjú Polgárőrrel
gyarapodott az egyesület. Megköszönte a társszervek
munkáját és az Önkormányzat támogatását. Elmondta
továbbá, hogy ezt a kiemelkedően jó együttműködést a
jövőben is fenn kívánják tartani.
A testület a Röszkei Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

6./ Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadása
A Kft. 2016. évben 1.368. 000,- Ft nyereséggel zárt. Az
év során néhány kisebb fejlesztés is megvalósult a
konyhán. Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. üzleti
évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját és a
közhasznúsági jelentését megtárgyalta és azt elfogadta.
7./ A Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének,
könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztása és az alapító okirat módosítása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetési feladatainak ellátásával Tanács Zsuzsannát, a
könyvvizsgálati feladatainak végzésével Dr. Gaál
Istvánné könyvvizsgálót bízta meg 2017. július 01.
napjától 2020. június 30. napjáig.
Ugyanezen időszakra megválasztásra kerültek a Kft.
felügyelőbizottsági tagjai is Kónya Tünde Krisztina,
Makra Lajosné és Rajczi Cecília személyében.
8./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 6. sz.
módosítása
A költségvetési rendelet módosításával a 2016. 11-12.
havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve
bevételi többletek rögzítése történt meg, illetve sor került
egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi és
kiadási főösszege 37.571 e Ft-tal került megemelésre.
9./ Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 161.
§-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a
tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
E rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre a
zárszámadási rendelet-tervezete, mely Gajdánné Szatmári
Mária könyvvizsgáló véleménye szerint az Önkormányzat
2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év
gazdálkodásának eredményéről megbízható, valós képet
ad. A képviselő-testület a zárszámadási rendelettervezetet megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadta.
10/. Éves összefoglaló jelentés a 2016. évben végzett
belső ellenőrzési tevékenységről
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 49. § (3a) bekezdésére tekintettel került
előterjesztésre a 2016. évre vonatkozó éves összefoglaló
jelentés.
(folyt. a köv. oldalon)
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Röszke Község belső ellenőrzését 2016. évben a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása által megbízott belső
ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső
ellenőrzési terv alapján.
A független belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek: a
közpénzekből nyújtott támogatások, a folyamatba épített
vezetői ellenőrzés és a belső kontrollrendszer, a helyi
adók nyilvántartásának, adókötelezettségek teljesítésének, hátralékok behajtásának, valamint a munkaügyi
dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzésére.
A képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó éves
összefoglaló jelentést megtárgyalta és az abban
foglaltakat határozatával jóváhagyta.
11./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 1.
sz. módosítása
A költségvetési rendelet módosításával a 2017. 01-03.
havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve
bevételi többletek rögzítése történt meg, illetve sor
került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok
módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi
és kiadási főösszege 28.303 e Ft-tal került megemelésre.
12./ A települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján a 18.
életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott
települési támogatásra vonatkozó szabályok részleges
módosítása vált szükségessé. A rendelet módosítását a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
13./ Döntés Röszke Község Településképi Arculati
Kézikönyvének és településképi rendeletének
elkészítése vonatkozásában, valamint tervezési és
megbízási szerződés megkötése
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény előírásaira tekintettel Röszke Község
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
elkészítteti Röszke Község Településképi arculati
kézikönyvét és településképi rendeletét. Ehhez
kapcsolódóan a testület a munka tekintetében

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
három új pályázatot hirdet az Erzsébetprogram keretében 2017/2018-ban.
Gyermeküket egyedül nevelők, kétgyermekes
családok, valamint nagyszülők és unokáik is
pályázhatnak jelenleg az új üdülési
kiírásokra! Tájékozódjon a honlapon vagy
Facebook-on, vagy érdeklődjön a Röszkei
Teleházban. Beadási határidő 2017. 06.30.
http://www.erzsebetprogram.hu/
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megkötendő tervezési és megbízási szerződést
jóváhagyta.
14./ Megállapodás a szennyvíz víziközmű-rendszerre
vonatkozóan az ellátásért felelős önkormányzatok
közösségének képviseletéről, a jogok gyakorlásának és a
kötelezettségek teljesítésének módjáról, feltételeiről
A víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX.
törvény rendelkezései alapján képviselő-testület
határozatával elfogadta a víziközmű-rendszeren
tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök (Röszke
Község Önkormányzata és Domaszék Községi
Önkormányzat) képviseletéről, a jogok gyakorlásának
és a kötelezettségek teljesítésének módjáról, feltételeiről
szóló megállapodást.
15./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
A
hulladékgazdálkodási
közszolgálatatás
terén
bekövetkezett és várható változások ismeretében
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatba foglalta, hogy a jelenleg hatályos
közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kíván
közszolgáltatási szerződést kötni, valamint a
közszolgáltatási szerződés megkötése jogszabályi
feltételeinek teljesítése érdekében Röszke Község
Önkormányzata a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tagja kíván lenni.
16./ Nem lakás célú ingatlanok, ingóságok bérleti
díjai
A képviselő-testület határozatot hozott a Röszke Község
Önkormányzata tulajdonában lévő – nem lakás célú –
ingatlanok,
ingóságok
2017.
június
1-jétől
alkalmazandó bérleti díjairól.
17./ Egyebek
A testület határozatba foglalta, hogy Röszke Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú támogatási felhívásra, a
településen
működő
étkeztetéshez
szükséges
főzőkonyha felújítására, illetve a konyhai gépek,
eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak
beszerzésére.
Dr. Gácser Tamás
jegyző
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Fogalmazás verseny
A Szegedi Bonifert Domonkos
Általános Iskola rendezte meg az alsó
évfolyamosok fogalmazás versenyét.
A nagy népszerűségnek örvendő
rendezvényen közel húsz iskola
képviseltette magát. A szervezők
fontosnak tartották, hogy a tanulók
minél árnyaltabban legyenek képesek
kifejezni magukat szövegalkotás
formájában. A versenyzőknek önálló
fogalmazást kellett írniuk Álmomban
történt címmel.
Iskolánkból a negyedik osztályos
Ördögh Réka vett részt ezen a
megmérettetésen, akit Fazekasné
Molnár Éva készített fel.

Leiner Laura dedikálás
A szegedi Somogyi-könyvtár április
13-án látta vendégül a kortárs magyar
ifjúsági
regények
legnépszerűbb
írónőjét, Leiner Laurát.
A dedikáláson több ezer olvasó
találkozott A Szent Johanna gimi
szerzőjével.
Iskolánk olvasókörének tagjaival mi is
elmentünk erre a nem mindennapi
eseményre.
Leiner Laura kedvesen fogadott
minket. Elmondtuk, hogy iskolánkban
regényeinek hatására alakult meg az
olvasókör. Ezt meghatottan vette
tudomásul, és kérte, hogy készítsünk
egy közös fényképet rajongói
oldalára.
Mindenkivel külön foglalkozott pár
perc erejéig.
A dedikálás után könyvesboltba
mentünk, majd a Tisza-parton és egy
játszótéren élveztük a szép időt, és
arról beszélgettünk, hogy milyen
élményt jelentett nekünk a találkozás.

Hermann Ottó verseny
Halasiné Csúzdi Anna fontosnak
tartja, hogy a biológia iránt
érdeklődők versenyeken is részt
vegyenek. Szerinte ez még inkább
elmélyíti tárgyi tudásukat.
A Hermann Ottó versenyen idén a
hetedik osztályos Vecsernyés
Krisztián képviselte iskolánkat.
Krisztián
már
nem
első
alkalommal vett részt biológia
versenyen, ahol olyan feladatokat
kellett
megoldania,
melyek
elsősorban a faji rendszerezés
alapos ismeretét igényelték.
Köszönjük
Anna
néninek
felkészítő munkáját, Krisztiánnak
pedig gratulálunk a versenyen való
részvételéért!

Az Olvasókör tagjai: Barna Bence, Berczeli Gabriella,
Gyulai Jázmin, Iennei Brigitta, Jakab Julianna, Jonácsik
Fanni, Kovács Fruzsina, Papp Dorina, Varga Kinga és
Zoni Kitti tízfordulós országos levelező versenyen
vettek részt.
A feladatlapok 100 kérdésből álltak, melyek a népszerű
ifjúsági regény, a Szent Johanna gimi alapos ismeretét
igényelték. Minden feladatsorhoz egy-egy projektet is
meg kellett oldani. Az olvasókörösök a projektfeladatok
keretében többek közt meghívókat, tablót, önéletrajzot,
plakátokat készítettek.
Az országos versenyre több mint háromszáz csapat
nevezett, iskolánk a 106. helyen végzett.
A versenyzőknek és koordináló tanáruknak, Karai
Gizellának ezúton gratulálunk!

Csizmazia György
emlékverseny

Szécsényi Marianna matematika tanárnőnk ősszel
felhívta figyelmünket a fent nevezett matematikai
csapatversenyre és mi négyen: Jakab Julianna, Iennei
Brigitta, Kulcsár Ákos és én jelentkeztünk, hogy részt
kívánunk benne venni.
Az első két forduló levelezős volt, míg a harmadik
megmérettetés helyszíne Makó volt. Teljesítményünk
alapján bejutottunk a döntőbe! A döntő helyszíne
Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő volt, egy festői
szépségű város. Vonattal utaztunk a helyszínre. Az odaés visszaút nyugodtan, vidáman telt. Már az első nap
megkezdődtek a programok: csapatépítés, írásbeli
megmérettetés, csocsóbajnokság. A többi táborlakóval is
igyekeztünk megismerkedni. Estefelé tettünk a
környéken egy nagy sétát, amikor is jókat beszélgettünk,
nevetgéltünk és gyönyörködtünk a tájban.

Április 23-án a Nagyszéksós-tónál
rendezték meg a Csizmazia
György
Komplex
Természetismereti Emlékversenyt.
Halasiné Csúzdi Anna négy
tanulóval készült fel erre a
megmérettetésre. Csurgó Eszter és
Lux
Orsolya
a
hatodik
évfolyamosokat, Papp Dorina a
hetedik osztályosokat és Gyulai
Jázmin
a
nyolcadikosokat
képviselte.
A több mint négy órás verseny
alapos
tantárgyi
ismereteket
igényelt a gyerekektől.
Természetismeretből
a
vizek
élővilágát,
biológiából
az
élőlények rendszertanát, kémiából
a vizek kémhatását, kémiai kötését,
fizikából pedig a sűrűség és a
felületi
feszültség
számolását
kellett alaposan ismerni.
A versenyen az év halának,
állatának és növényének ismerete
is szükséges volt.
A rendezvény jó hangulatban telt, a
feladatok
változatosak
és
szórakoztatóak voltak.
A gyerekek és Anna néni munkáját
köszönjük!

Mozilátogatás

"A
boldogságtól
nem
tudtam
megszólalni!" (Papp Dorina)
"Zavarban éreztem magam a kedvenc
írómmal való találkozás miatt."
(Jonácsik Fanni)
"Nagyon kedves és szerény volt az
írónő!" (Varga Kinga)
"Szívesen látott minket az írónő, és
nagyon
örült
az
olvasókör
jelenlétének." (Kovács Fruzsina)
Köszönjük szépen Karai Gizella
tanárnőnek, hogy elkísért bennünket a
dedikálásra.
Zoni Kitti 7.o.

Falusi Suttogó

Szent Johanna gimi Országos Levelező Verseny

Május 3-án Dudás Zoltán tanár úr
szervezésében 31 tanuló nézte meg
a Kincsem című magyar filmet.
A film hátteréül az önkényuralom
szolgált, melyből a gyerekek
számos
történelmi
eseményt
tudhattak meg. A világhírű
versenyló megható történetét szép
természeti környezetben játszódó
látványos jelenetek, pompás ruhák
és remek színészi alakítások
mutatták be. Nem csoda, hogy a
több mint kétórás film végig
izgalomban tartotta a nézőket.
Köszönjük a szülőknek, hogy
segítséget nyújtottak a gyerekek
szállításában; Dudás Zoltán tanár
úrnak
pedig
azt,
hogy
megszervezte a mozilátogatást!

Matekguru Kárpát-medencei
matematikai csapatverseny

Saját kis faházikónk volt. Itt töltöttük az éjszakát,
persze elalvás előtt még traccsoltunk egy nagyot
osztálytársaimmal. Másnap a Nyíregyházi Állatparkban
folytatódott a verseny. A feladatlapon vegyesen
szerepeltek a fejtörő matematika feladatok illetve az
állatpark lakóira vonatkozó kérdések, melyekre a
válaszokat a helyszínen kellett megtalálni.
13 órára kellett visszaérkeznünk a táborba, majd ott
egy finom, kiadós ebéd után eredményhirdetés
következett. Bár dobogósak nem lettünk, mégis úgy
érezzük, hogy nagyon sok élménnyel, tapasztalattal
gazdagodtunk.
Megérte!

Görkorcsolya Országos Diákolimpia
Iskolánk idén is részt vett a Görkorcsolya Országos
Diákolimpiáján. Dudás Zoltán tanár úr hét tanulót kísért
el az országos döntőre, melyet Szegeden a Pláza
mögötti görkorcsolya pályán rendeztek meg.
A megmérettetésen Szőke Kristóf, Tóth Ábel, Mádi
Szabolcs, Ördögh Benedek, Berta András, Ördögh Réka
és Danyi Elizabet rövid- és hosszútávú gyorsasági
futamokon versenyzett amatőrök, profik és félprofik
között.
Az egyensúlyérzéket, ügyességet és gyorsaságot igénylő
verseny jó hangulatban telt, a 250 nevező körében
a gyerekeknek lehetőségük volt barátkozásra és
beszélgetésre is.
Ördögh Réka 4. helyezést ért el rövid- és hosszútávon.
A szép eredmény eléréséért gratulálunk Rékának!

Falusi Suttogó
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GyermekNap 2017.

Gyermeknapunkat támogatták: Euro-Chicken Kft., Röszke Község
Önkormányzata, Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Kft., Röszkei Rendőrőrs és Polgárőr Egyesület.
Köszönjük szépen!

A gyereknap minden tanévben nagy élményt jelent a
tanulóknak. Ezen a napon főleg mozgásos
tevékenységeket kínálunk iskolásainknak, melyekben
elsősorban ügyességüket tudják próbára tenni. Idén is
társastánc-bemutatóval kezdődött a nap, minden osztály
megmutathatta, hogy milyen táncot sajátított el a tanév
folyamán. A látványos bemutató után a páros futás előtt
melegítettek be a nevezők. A gyerekek a nagy meleg
ellenére lelkiismeretesen futották-kerékpározták le a
távot.
Ezután a fiúk futballmeccsen, míg a lányok kiütős
játékon vehettek részt. Számos ügyességi játék közül
választhattak a tanulók: darts, puzzle, aszfaltrajz,
dobógépkezelő, kosárra dobás, anyacsavar, pókháló,
céllövölde, Találj bele!, erős Pista/Panka. Nagyon
népszerű volt az iskola udvarán felállított hatalmas
légvárcsúszda is, valamint a hennafestés és
matricatetkók. Délben a finom hamburgerről a konyha
dolgozói, a jégkrémről pedig Borbásné Márki Márta
polgármester asszony gondoskodott. Luxné Fodor
Szilvia tanárnő szervezésében az iskola értékes
ajándékokkal és oklevelekkel kedveskedett a
legjobbaknak. A szép eredményekért minden
jutalmazottnak gratulálunk!

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak aktuális híreit foglalja össze a Nemzeti Agrárkamara
tájékoztatója, beleértve a május hónapban történt főbb módosításokat.
2017. május 23-án felfüggesztették a
borászat
fejlesztéseit
támogató
pályázatot, a támogatási kérelmek
benyújtására utoljára 2017. június 13-án van lehetőség. Az akár
200 millió forintos támogatást borászok igényelhetik,
támogatható tevékenységek a gépbeszerzés, technológiai
újítások, valamint az energiahatékonyság javítását célzó
fejlesztések. A pályázatra kiírt keretösszeg 39,23 milliárd forint
volt.
Módosult az Erdő-környezetvédelmi kifizetések című
felhívás és dokumentációja. Kiegészült a támogatási igénylők
köre, az erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységekre a
magánjogi erdőgazdálkodókon túl az önkormányzatok is
igényelhetnek támogatást. A támogatási kérelmeket 2016.
február 16-tól lehet benyújtani, a következő értékelési határnap
2017. augusztus 16.
Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott
támogatás című felhívás a Műszaki és szakmai elvárások
fejezet és az Egyéb elvárások fejezet egyes pontjaiban. A
támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik
növénykultúrájában legalább 30%-os hozamcsökkenést
eredményeznek a kedvezőtlen éghajlati jelenségek. A
támogatási és egyúttal kifizetési kérelmeket az évi egységes
területalapú kérelem részeként lehetséges benyújtani.
Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás és
dokumentációja. A felhívás Támogatási igénylők köre
fejezetének egyes bekezdései kerültek pontosításra, valamint
kiegészült a Támogatási kérelem benyújtásának határideje és
módja fejezet az alábbi mondattal: A támogatást igénylő jelen
felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási
kérelmet adhat be. A pályázók települési önkormányzatok
lehetnek, maximum 155 millió forint igényelhető
szennyvízkezelő berendezések beszerzésére, szennyvíztárolók
létesítésére, utótisztításra, decentralizált szennyvízkezelésre,
valamint természetközeli vagy tisztítómezővel ellátott
oldómedencés létesítmény teleítésére.

Módosult a Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című
felhívás dokumentációja. A felhívás Műszaki és szakmai
elvárások fejezetének a) alfejezete került pontosításra. A
felhívás keretein belül mezőgazdasági termelők pályázhatnak új
jégeső-elhárító rendszer telepítésére vagy a meglévő rendszer
korszerűsítésére. A legfrissebb információk szerint a kiírt 1,8
milliárd forintos források erejéig igényelt a jogcím.
Kiegészült a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című
felhívás dokumentációja. A felhívásra önkormányzatok,
nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatják be
a támogatási kérelmeket. Lehetséges egyrészt termelői piacok
kialakítása, másrészt a meglévő közétkeztetési rendszer
fejlesztése. 2017. június 22-ig lehetséges benyújtani a
pályázatot, a támogatás maximális összege piacok létrehozása
esetében 50 millió forint, a közétkeztetés fejlesztése esetében
20 millió forint.
2017. május 18-án megjelent a 69/2017. (V. 16.) számú
Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a
támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési
kérelem benyújtási feltételeiről.
2017. május 18-án megjelent a 75/2017. (V. 17.) számú
Kincstár
Közlemény
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához
és működéséhez nyújtandó támogatás 2017. évi kifizetésének
igényléséről
A Vidékfejlesztési Program felhívásaiból 17 már
felfüggesztésre került, 6 felhívás még megnyitásra vár, a
legfrissebb információk szerint pedig a Fiatal gazda pályázatra
már 2950 kérelem érkezett be, így valószínűleg hamarosan
felfüggesztésre
kerül.
Forrás: NAK
Déli Napfény LEADER Egyesület
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A május hónapban sikeres és eredményes munkákat és nagyszerű programokat
valósítottunk meg.
A hónap elején: a Tanösvények felújítását, javítását, gondozását végeztük.
A hónap második felében: tervezett szakmai programokat szerveztünk és
indítottunk és vártuk az érdeklődőket. A leghíresebb Tanösvényünk, a Molnár réti
oktatási centrum felújításához az Önkormányzat – mint eddig sok alkalommal nyújtott segítséget. Sok munka volt a közösségi téren, - ahol az asztalok a padok, a
bográcsozó-grillező hely és a szalonnasütögető hely található – több napig tartott a
munka. Köszönjük, a támogatást a köszönjük a közmunkások szép munkáját. Sok
gondot jelentett a kis tér hátterében levő vegyes erdőből az akác intenzív
előretörése. Ebben az évben az akác, az előző évben a fehér nyár igyekezett
elfoglalni a játszóterünket. Gondos és alapos munkával sikerült a teret, a
szalonnasütő helyet, a bográcsozó helyet kitisztítani, az odú parkot kijavítani. Így a
vendégeket, a természet iránt érdeklődőket egy nagyon szép helyen tudtuk várni.
Jelentős programunk volt május 14-én, védett növényünk a Fátyolos nőszirom
virágzásának idején. Ebben a programban terveztünk képzést a biológiai sokféleség
megőrzése témakörében. Bemutattuk miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése.
Terveztünk terepi bemutatót a híres „sömlyékünkön”. A programunk nagyon jól
sikerült, 47 fő jött el a rendezvényre. Jöttek természetesen Röszkéről sokan és
környező településekről is, pl. Mórahalomról. A mórahalmi vendégek véleménye
nagyon jól esett nekünk, a szervezőknek, mivel hangsúlyozták, milyen gyönyörűen
gondozott területünk van és milyen jó összetartó közösség a mienk. Jól eső érzéssel
hallgattuk a dicséretet. Természetesen a szakmai
program is nagy érdeklődést váltott ki a különböző
korosztályú résztvevőkből. A részletes bemutatást
Phd. Deák József Áron ökológus tartotta, aki már
több alkalommal volt segítségünkre a szakmai
munkában. Módunk volt hangsúlyozni, hogy itt
Röszkén milyen fontos és szép természeti értékek
vannak, melyek megőrzése nem csak a közösségünk
számára, hanem az ország számára is fontos feladat.
Mindig nagy csodálkozást váltunk ki, amikor arról
beszélünk, hogy pl. a Fátyolos nőszirom egy szálának
eszmei értéke 50 000,-Ft, a Mocsári kosbor egy
szálának értéke 30 000,-Ft. Mindkét virág beborította
sömlyék
közepét.
Megcsodáltuk
az
öreg
villámsújtotta szürkenyár élni akarását, megfigyeltük rajta a fakopáncsok és a
rovarok munkáját. Körbejártuk a rétet, beszéltünk a víz megtartásának
fontosságáról, ami fontos feltétele az ilyen értékes területek fennmaradásának.
A program legvidámabb eseménye volt, a jól végzett munka után a finom húsok
grillezése. A grillezést irányította Kohn Róbert Tanár úr, nagyon jól sikerült finom
falatok kerültek az asztalokra. Izgalmas volt, hogy a tanulók is tudtak külön
grillezni, tanár úr hozott egy kis grillező felszerelést, ahol Ők kipróbálhatták
tudásukat. Az ebédhez a vendégek is hozzájárultak, ki savanyúsággal, ki
süteménnyel, ki fűszerekkel. Késő délutánig jól éreztük magunkat. Reméljük még
lesz máskor is ilyen szép napunk. Mindenkinek
köszönjük a részvételt és a segítséget.
Sára Endréné elnök
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A Röszkei Gazdakör 2016. évi beszámolója
A Röszkei Gazdakör jelenlegi létszáma 36 fő. Tavasszal támogattuk a jótékonysági iskolabál
rendezvényét tombolaajándékkal. Több alkalommal is szerveztünk tájékoztatókat az aktuális
teendőkről, a megváltozott jogszabályi feltételekről, melyben nagy segítségünkre voltak a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara munkatársai és ifj. Szalma István falugazdász. A Röszkei Gazdakör tagságához
tartoznak lovas és fogatos gazdálkodók, akik 2016-ban is megrendezték a falunapok kísérő rendezvényeként az ebben
az évben is nagy sikert aratott meghívásos Fogathajtó Versenyt. A Röszkei Falunapokon beneveztünk a töltöttkáposztafőző versenybe. Több száz szárma készült, sokan eljöttek a gazdaköri tagok közül, legtöbben családtagjaikkal együtt.
Különdíjat ajánlottunk fel a versenyre. Együttműködő partnerként részt vettünk 2016-ban a III. Térségi Termék- és
Termény Bemutató és Gazdafórum megszervezésében és kiállítóként is megjelentek a gazdák terményeikkel.
Pályázatot adtunk be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével a Földművelésügyi Minisztériumhoz ausztriai
tanulmányútra, amely sajnos nem nyert támogatást A Röszkei Gazdakör működésének biztonságos pénzügyi hátteréhez
nagyban hozzájárult a Röszke Község Önkormányzatától 2016. évben kapott 400.000.- forint támogatás. Részlet a
közgyűlésen elfogadott pénzügyi beszámolóból: bevételek összesen: 434.800 Ft, záró pénzkészlet: 115.858 Ft
Röszkei Gazdakör vezetősége
Röszke Község Egészségvédő Egyesületének 2016. évi beszámolója
Egyesületünk 2016-ban is teljesítette kitűzött céljait, az Alapszabályzatban meghatározott feladatok
legfontosabbjait: egészséghét szervezését, az intézmények egészséges életmóddal kapcsolatos
feladatainak támogatását. A vizsgálatok és szűrések mellett volt az óvodában, iskolában egészséges
életmódot szolgáló program. Köszönet illeti az eseményekben résztvevő, támogató pedagógusokat,
óvodapedagógusokat, szülőket, más intézményben dolgozókat és természetesen az Önkormányzatot az anyagi
támogatásért. Pénzbeli támogatást nyújtottunk az óvodának (tornaszerek vásárlása, a Teddy Maci programban
résztvevő orvostanhallgatók költségeinek finanszírozása, valamint több továbbképzési lehetőség biztosítása, elsősorban
a mozgás és differenciáló fejlesztés területén), az iskolának (iskolarádió létrehozásához, a „Jó tanuló, jó sportoló”
gyerekek könyvjutalmához és a focisták mez vásárlásához járultunk hozzá) és a röszkei Nagy Rita Kick-boksz Európa és világbajnok sportolónak (felszerelésének felújítását támogattuk). Nyitó pénzkészlet: 344.841 Ft, összes bevétel:
892.560 Ft (ebből önkormányzati támogatás: 750.000 Ft), összes kiadás: 1.046.157 Ft, zárókészlet: 191.244 Ft.
Makra Lajosné elnök
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület 2016. évi beszámolója
Elsődleges feladatunk a Teleház
működtetése, irodatechnikai szolgáltatások, számítógép- és Internet
hozzáférés biztosítása. Ügyfeleinknek a mindennapi ügyintézéseik
kapcsán is igyekszünk segítséget nyújtani. A
Teleházban helyt adunk jogi, könyvelői, valamint
falugazdász ügyfélfogadásnak. Nálunk működik a
Falusi Suttogó szerkesztősége is. ”Civil központként”segítjük a helyi egyesületek, klubok
munkáját.
Röszke Község Önkormányzata 2016. évben
4.000.000 Ft támogatást nyújtott, melyet a
munkatársak bérezésére és működési költségeink
finanszírozására fordítottuk.
Nyitó pénzkészlet: 4.644.627 Ft, bevételek
összesen: 6.369.719 Ft (ebből pályázati bevétel:
800.000 Ft), kiadások összesen: 8.421.021 Ft, záró
pénzkészlet: 2.593.325 Ft.
2016. végén csatlakozunk a GINOP 6.1.2
projekthez, melynek első fele 2017. márciusában ért
véget, eredményeként 15 fő röszkei lakost végezte
el az általunk szervezett alapfokú informatikai
képzést.
Borbásné Márki Márta
elnök

CSIKÓS MÁTÉ
2017. 05. 07.
Anya: Király-Gyenge Szilvia
Apa: Csikós Gábor

FIGE ZÉTÉNY
2017. 05. 18.
Anya: Fige Katalin
Apa: Fige Róbert

ÁLLAMI
HORGÁSZVIZSGA
RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület
2017. június 19-én 15 órai
kezdettel Állami
horgászvizsgát szervez Röszke,
József Attila u. 20 alatti
székhelyén.
Jelentkezni lehet a Macsek
Kisállateledel és Horgászboltban, nyitvatartási időben
Fazekas Tibornál valamint
ügyfélfogadások alkalmával,
József A. u. 20.
Ingyenes vizsgára való
felkészítést tartunk 2017. június
19-én 13 órától a vizsga
helyszínén.
Vizsgadíj: 3500 Ft/fő, mely a
vizsgabizonyítvány árát is
magába foglalja.
Magyari László elnök

Tavaszi csapatverseny
Lezajlott idei májusi csapatversenyünk 05.13-án. Sajnos a
borús, szeles időjárás nem nagyon kedvezett a csapatoknak.
Összesen 12 csapat indult így a
megmérettetésen, de a horgászok a verseny végéig kitartottak és próbálkoztak a halak
kifogásával. A fogási eredmények nagyon eltérőek lettek,12
kg- tól a 0.5 kg- ig.
Íme a helyezettek névsora:
SZEKTOR ELSŐK
„A” Kónya Zoltán 11.170 gr,
VIVA TEAM csapat (RSTE)

„B” Dr. Kisznyér Péter 4.900 gr,
KÓSZA KÜSZÖK csapat (RSTE)

„C” Dr. Imreh Szabolcs 12.100
gr, KÓSZA KÜSZÖK csapat
(RSTE)

CSAPAT HELYEZÉSEK
1. Horgos (Farkas Tibor, Balabán
Zlejkó, Patkó Tamás)
2. Kósza Küszök (RSTE) (Dr.
Imreh Szabolcs, Dr.Kisznyér
Péter, Dr.Prónai Szabolcs)
3. Hermann Ottó HE (Ollai Pál,
Papp István, Pataki Lajos)
LEGNAGYOBB HAL:
Dr. Kisznyér Péter 2590 gr,
KÓSZA KÜSZÖK csapat (RSTE)
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Rövid tájékoztató
a 2017. évi agrárkamarai
tagdíjbevallásról és tagdíjfizetésről
A tagdíj bevallási időszak 2017. június 1-től 2017. július 15-ig tart.
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül (www.nak.hu), vagy a
falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő
belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség.
Az idei évben is mentesülnek a tagdíjbevallás alól az évi 600.000
forint árbevételt el nem érő őstermelők, amennyiben a 2.000 forint
tagdíjat 2017. június 30-ig megfizetik.
A nem bevallásra kötelezett tagoknak, illetve a várhatóan 2.000 Ftot fizető őstermelő tagok részére ezekben a napokban csekket
postáz a NAK.
A bevallásra kötelezett tagok a bevallás elkészítése során kérhetnek
csekket, melyet 2017. július és augusztus első felében kapnak majd
meg postán, vagy a bevallás után a tagdíjat utalhatják a Kamara
OTP Bank Zrt-nél vezetett 11749008-20190244 számú
bankszámlára.
A tagok számára a NAKlap 2017. június 12-én megjelenő
számában bővebb tájékoztatás jelenik meg a bevallással
kapcsolatban.
Üdvözlettel:
Szalma István falugazdász
Csongrád Megyei Igazgatóság 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
M: +36 30 532 45 64, E: szalma.istvan@nak.hu,W: www.nak.hu
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PATKÓ LOVAS SZÍNHÁZ
MÓRAHALOM
„Tied a Világ”
Illés együttes dalaiból álló zenés darab a
Kecskeméti Katona József Színház
társulatának előadásában
2017.06.30. (péntek) 20:30
Boban Markovic koncert
2017.07.01. (szombat) 20:30
Somnakaj
roma sorsjáték avagy gypsy musicel
Falusi Mariann, Papdimitriu Athina,
Szakcsi Lakatos Béla szereplésével
2017.07.16. (szombat) 20.30
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!

Előző havi kvízünk megfejtései: 1. fúró, 2. garaboly, 3. fűzér
Szerencsés megfejtőnk Vecsernyés István (Röszke, III. k.) a Forró Fogadó sültes táljáról
falatozhat. Nyereményének kiszállításával és átvételével kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy 30/928-9544-es számon.
NEVES IRODALMÁROK RÖSZKÉRŐL – MÓRICZ ÉS MÓRA
1. A hun fejedelem aranykincsei
„Imre a semlyékben bajmolódott a malacokkal, mikor a csősz odahujántott neki:
- Hó! - No? - Mán mögént vizslatik! - A szőlőt? - Azt. - Kicsodák? - Mögént azok. A két úrforma.
- Az Istenüket! - vágta Imre a szárvágót mérgesen a malacok közé, noha nem őrájuk haragudott. A malacot arra teremtette az
Isten, hogy turkáljon, de mit turkálódzik itt már megint a két úrforma? Három hét óta negyedszer ténferegnek itt a kórságosak, a
nyavalya törje ki űket.”
Az egyik úrforma én vagyok, a másik Kotormány János, a szolgám. Csakugyan negyedszer taposkáljuk már a kis parasztszőlőt,
ahol húsz esztendővel ezelőtt aranyabroncsot találtak. Négy-öt szomszéd is itt céklézik velünk, azok már mind az én zsoldomban
vannak, három hete korrumpáltam őket, az öregjét bőrszivarral, a sarjúját cigaretlivel.”
Ezzel a jellegzetes fordulattal kezdődik Móra Ferenc tárcája a most a röszkei határba eső világhírű Nagyszéksósi Aranylelet
tanulságos históriájáról. A felbecsülhetetlen értékű lelet Bálint Mátyás gazda Nagyszéksós-pusztán található szőlőjéből került elő.
Mikor került elő a Nagyszéksósi Aranylelet? Milyen állásban volt ekkor Móra Ferenc Szegeden?
2. Móricz Zsigmond Rózsa Sándorról
Móricz már rég készült Rózsa Sándorról regényt írni, de munkától hajszolt élete csak 1940-ben engedte meg, hogy tervének valóra
váltásához lásson. Hamari halála azonban befejezetlenül hagyta a trilógiának tervezett regényfolyamot. Első kötetének (Rózsa
Sándor a lovát ugratja, 1941) mindjárt az elején a helyszín - Röszke. Kétségtelen ugyanis, hogy a betyár rokonai, leszármazottai
Röszkén éltek. A kötet megjelenése előtt Móricz több előadást is tartott Szegeden, s ekkor ismerkedett meg a szegedi népélet
legnagyobb tudósával, aki nemcsak élőszóval gazdagította Móricz szegedi ismereteit, hanem készülő Szegedi szótárának céduláit
is az író rendelkezésére bocsátotta. Elkísérte azután sok adatközlőhöz is, akik Rózsa Sándor személyes röszkei kapcsolatairól is
meséltek. Legnagyobb érdeme azonban, hogy a Móricz által nagyon gyakran, de hibásan használt szegedi őzős beszédet
folyamatosan javította a regény nyomdába kerülése előtt. Így ír magáról a szegedi szótár szerzője: „Ez a szótár több mint harminc
esztendős munka gyümölcse. Gyűjtői helyzetem kétségtelenül kedvező volt. Törzsökös szegedi, alsóvárosi parasztszülék
gyermekének születtem, tehát a szegedi népnyelv anyanyelvem. Művem forrása elsősorban alighanem én magam vagyok. Öregek
között nevelkedtem. Gyermekkoromban még olyan jelenségeknek lehettem tanúja, amelyeket az első világháború teljesen elsöpört.
Kapcsolataim azóta sem szakadtak meg egy pillanatra sem a szegedi nyelvi hagyományokkal, a tájszólás közösségével.
Ki volt Móricz segítője?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba! (Röszke, Felszabadulás u. 87. vagy telehaz@roszkenet.hu)
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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

ELADÓ!

ELADÓ!

Bízza rám kezei és lábai ápolásátszépítését! Szeretettel várom!

gáztűzhely, PB palack,
kerékpár, emeletes
gyerekágy, centrifuga,
mosógép, hűtőgép és
vegyes szerszámok.

Príma állapotban
350 literes
mélyhűtő láda
Röszkén!

Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
30/936-8335

Telefon: 63-54-45
Csepregi Sándor

Érd.: este 6-tól 9-ig
06-30-199-20-06

Műköröm: Nincs ideje kétnaponta lakkozni a körmét?
Szeretettel várom! Tartós lakkozás és zselés köröm az
elegáns franciától a vadító neon színekig!

Temetkezés
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

Röszkén,
a Rendelő utca
22. szám alatt,
921 m2-es,
30%-ban
beépíthető
telek eladó!

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

Utánfutó Kölcsönző
Röszkén
Kölcsönzőnk továbbra is várja
régi és új ügyfeleit!
Utánfutónk 210 cm hosszú,
magasítóval és szükség esetén
ponyvával is kölcsönözhető.
Áraink: 500 Ft/óra, 2500 Ft/nap.
Kaució: 10.000 forint.

ELADÓ megkímélt
állapotban lévő
1300 cm3-s SKODA
Felicia személygépkocsi.

Előzetes időpont egyeztetés:
+3630/362-56-29-es telefonszámon.
Cím: Röszke, Dózsa György utca 6.

Érd.: 62/272-941
telefonszámon

FALUSI SUTTOGÓ Röszke

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

Község Képviselő Testületének lapja. Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92, Szerkesztőség:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel.: (62) 573-030, Szerkesztőség vezető: Borbásné Márki Márta. Nyomda:
S-PAW Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Megjelenik havonta 1400 példányban. Röszke Község Önkormányzata és
a Röszkei Kaláka Egyesület nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért.
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Szegőléc és faáru
PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

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

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

Képkeretezést és bútorkészítést
is vállalunk!
Egyedi fenyő függönytartók
gyártása
Bővebben és képek: facebook.com/szegolec
Nyitva tartás: Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9.30-16.30
Szombat: 9-12
Tel.: 06-62/668-152
Szeged, Szabadkai út 55.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2017. május 7.: Imre Márk, Imre József és
Némedi Mónika Éva gyermeke
2017. május 14.: Berec Benett, Berec
Krisztián és Raikovici Zsuzsanna gyermeke
2017. május 28.: Vlocskó Anna, Dr.
Vlocskó Máté és Horváth Noémi gyermeke
TEMETÉS:
2017. május 2.: Battancs Imréné Németh
Irén (†2017. április 23., életének 89. évében)
2017. május 19.: Németh István
(†2017. május 6., életének 60. évében)

Megváltozott a Karitasz
telefonszáma! Az új elérhetőség:
+3630/68-38-936. Minden nap 8-17
óra között várjuk hívását.
Amennyiben segítségre szorul, vagy
a környezetében idős, magányos
embert vagy rászoruló családot
ismer, kérjük, hívjon minket bátran!
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel: +36 30/509-4222, Karitasz: +36 30/68-38-936,
Web: plebaniahivatal.roszkenet.hu,
e-mail: roszkeplebania@citromail.hu,
Irodai nyitva tartás: kedden és pénteken 9-12 óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 17.30 óra: rózsafüzér-imádság
kedd, 17.30 óra: rózsafüzér-imádság, szerda, 18.00 óra:
szentmise, csütörtök, 18.00 óra: igeliturgia és katekézis,
péntek, 18.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás,
szombat, 17.30 óra: rózsafüzér-imádság, vasárnap, 8.30 óra:
rózsafüzér-imádság, 9 és 17 óra: szentmise

A PLÉBÁNIA MOBILSZÁMA MEGVÁLTOZOTT!
AZ ÚJ SZÁM: 06-30-5094222
A hétköznapi szentmisék és liturgiák kezdési időpontja: 18 óra. A vasárnap
esti szentmise továbbra is 17 órakor kezdődik!
Köszönjük minden támogatónknak, munkatársunknak, segítőnknek, hogy a
X. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális hét
megszervezésében részt vettek. Köszönetünket fejezzük ki mindenekelőtt
Röszke Község Önkormányzatának, a röszkei Petőfi Sándor Művelődési
Háznak, a röszkei Orbán Dénes Általános Iskolának és Mórahalom Város
Önkormányzatának, valamint a STONE 95. KFT-nek a ’Vidám családi nap’
és a ’Pánröszkei Piknik’ színvonalas megvalósításában nyújtott
segítségükért.

Falusi Suttogó
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Támogatónk:

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó
júniusi sportoldalán.
LABDARÚGÁS: Befejeződtek a „Bozsik” tornák tavaszi
fordulói, az U-7, U-9, U-11 és az U-13 korosztályú gyerekeink
számára. Jöhet a megérdemelt pihenés, vége lesz az iskolai
oktatásnak és máris kezdődhet a vakáció! Nyári szünet lesz a
sportkör számára is, az új, 2017-2018-as bajnokságok, az
alapozás, az őszi felkészülés, majd augusztusban kezdődnek
meg! Itt a tornák végeztével szeretnék köszönetet mondani
minden közreműködőnek, aki segített bennünket abban, hogy a
gyerekeknek sikeresen le tudjuk bonyolítani az edzéseket és a
„Bozsik” tornáit!
Megköszönöm utánpótlásedzőink, Szalma Gábor, Szekeres
Zoltán, Szalma Gergő, Zámbó Dani lelkiismeretes
edzésmunkáját és a gyerekek felkészítését a tornákra! Nagyon
köszönöm a szülők hozzáállását és segítségét abban, hogy a
gyerekeknek minél több sikert, örömet tudjunk teremteni ebben a
szép játékban! A nyári szünetben szeretnénk megrendezni a már
hagyományos „Focitábor” foglalkozásait! A tábor várható
időpontja, augusztus 14-18! A júliusi Suttogóban már több
részlettel tudok szolgálni, a jelentkezés feltételeiről, úgy, mint
résztvevő korosztályok, az öt nap anyagi vonzata, étkezés és a
napi foglalkozások!
A „Bozsik” tornák fontos része az ajándékozás! Az oklevélért
küzdő „focipalánták” minden torna végén, ásványvizet,
gyümölcsöt, csokoládét kapnak a rendező egyesülettől.
Természetesen a tornáról hazatérve, meg van vendégelve
mindegyik korosztály, a szakosztályunk részéről is.

Röszke Község Önkormányzata,

Csoportkép készítés a tornára való indulás előtt,
szülők, edzők és a főszereplők, a gyerekek!

U-7 és az U-9 gyerekeink fagylaltoznak Röszke
főterén, miután sikeresen szerepeltek Mórahalmon!

Az U-11 korosztályban játszó gyerekeink
Az U-13 korosztály a sikeres torna végeztével!

CSLSZ U-16 korosztály „A” csoport
Legutóbbi beszámolómban, a 22. fordulónál fejeztem be, az U-16, Poló Gabi csapata, a SZVSE csapatánál
vendégeskedett volna, de nem volt mérkőzés, mert a vasutasokat kizárták a bajnokságból!
23. Forduló: Röszke SK – Szentesi Kinizsi SZITE: 3 – 7 (3-4)
Az eredmény láttán azt gondolná az ember, hogy magabiztos szentesi fölény volt a mérkőzésen, holott az igazság az,
hogy a Röszke verette meg saját magát! Az első félidő huszonnyolcadik percében három-három volt az eredmény,
innentől kezdve a hazaiak fokozatosan szétestek! Nem volt csapatjáték, önfejű és egyénieskedő támadások folytak, a
gólhelyzetek sorra kimaradtak, és elfogyott az erő!!! Góllövőink: Vajas Tamás, Kovács István, Császár Norbert.
(folyt. a köv. oldalon)
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24. Forduló: Kisteleki TE – Röszke SK: 7 – 1 (3-1)
Fizikálisan, és technikai tudásban sem volt egy súlycsoportban a két csapat!!! Góllövőnk: Tari Zoltán.
25. Forduló: Röszke SK – Tiszasziget SE: 3 – 6 (1-2)
Nem tanult az elmúlt mérkőzések hibáiból a hazai gárda!!! Szerénység, alázat a játékban, akarat, küzdőszellem, ezek
hiányoznak! Van viszont jó pár beképzelt nagyképű játékos, akik nagyot képzelnek magukról! Tanácsom az, hogy
vissza kellene venni a nagy arcból, küzdeni,
hajtani, edzésre járni és azt kellene végrehajtani,
amit az edző mond! Góllövőink: Kovács István,
Zádori Milán (2)
26. Forduló: Algyő SK – Röszke SK:
0 – 2 (0-1)
A bajnokság utolsó mérkőzése, Algyőn került
megrendezésre. Tizenegy játékos jelentkezett
játékra, így tartalékok nélkül utazott el a
csapat!!! Szerencsénkre a vendéglátók is hasonló
gondokkal küzdöttek. Így mondhatni, közel
hasonló játékerőt képviselő két csapat közül, az
nyert, amelyik jobban akarta a győzelmet!
Góllövőink: Szekeres Ádám, Császár Norbert.
Az Algyőn győzelemmel a bajnokságot befejező csapat.

Megye III Homokhát Csoport
26. Forduló: Algyő SK – Röszke SK: 1 – 0 /1-0)
Ideális futballidőben, műfüves pályán került megrendezésre a két együttes találkozója. A Röszke, mint a tabella
második helyezettje, végig a mérkőzés alatt irányította a játékot, beszorította ellenfelét, jól játszott, csak éppen gólt
nem tudott rúgni!!! Sok és nagyobbnál nagyobb helyzet maradt kihasználatlanul, míg az ellenfél az első félidő vége
előtt lőtt góllal, otthon tartotta a három pontot!
27. Forduló: Röszke SK–
Szatymaz SE: 5 – 1 (4-0)
Áttudta menteni a jó játékát
a hazai gárda, az előző
mérkőzésről! Kicsit nehezen
indultak be, de a tizenharmadik perctől beindult a
gólgyártás. Jó és eredményes játékban gyönyörködhettek, a mérkőzésre kilátogató nézők. Vissza vágott
a csapat az őszi szatymazi
vereségért!
Góllövőink: Papdi Szabolcs
(2), Hoffman Zsolt, Berta
A Szatymazt öt egyre verő hazai gárda.
Martin, Pipic Barnabás.
28. Forduló: Rúzsa KSE – Röszke SK: 2 – 3 (0-0)
Ideális futballidőben, a helyiekkel ellentétben, jól szórakozott az a pár Röszkének szurkoló néző, aki elutazott Rúzsára,
hogy megtekintse a mérkőzést. Nem volt könnyű, egy félideig nem bírt egymással a két csapat, ám a második félidőben
mutatott játéka alapján, megérdemelte a győzelmet, és a három pontot a Röszke! Góllövőink: Tanács Attila, Fehér
Bence, Fődi Zsolt.
29. Forduló: Röszke SK – Sándorfalva SK II: 7 – 0 (2-0)
Nem tudom, vajon hányan mertek volna fogadni, erre a győzelemre, én nem, még remélni sem, hogy vissza tudunk
vágni, az őszi nulla nyolcért! Mind két csapat erősen tartalékosan kezdte a játékot! Fokozatosan átvette a játék
irányítását a hazai gárda, és már a tizedik percben megindult a gólgyártás! Kettő nullás eredménnyel fordultak a
csapatok. A Röszke a második játékrészben, még nagyobb akarattal küzdött, és ennek meg is lett, gólok formájában az
eredménye! Pördi Peti edzőnk, jól használta ki a csere lehetőségeket, így magabiztosan itthon tartotta a csapat, a három
pontot!!! Góllövőink: Fehér Bence (2), Csehó Béla, Tanács Attila (2), Császár Norbert, Babó László.
Utolsó bajnoki mérkőzését, Pusztamérgesen fogja játszani a Röszke, és itt, az utolsó fordulóban fog eldőlni, hogy a
dobogó melyik fokán fejezi be a bajnokságot csapatunk! A végleges tabelláról, és a csapat körüli történésekről, sajnos,
csak a következő Suttogóban tudok beszámolni, a cikkek leadási határideje miatt.
HB

