Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXVI. évfolyam 7. szám

Pénteken és
szombaton:
kereskedők,
kirakodóvásár,
büfészolgáltatás,
streetfood
A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk!
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Képeink az elmúlt hetek óvodai és bölcsődei eseményeiből adnak ízelítőt.
A Települési Operatív Programok meghirdetett pályázata keretében óvodánkban
akadálymentesítés,
fűtéskorszerűsítés és
az emeleti csoportszoba hűtés-fűtés szabályozó rendszerének
kiépítése történik meg
a nyár folyamán.
Emiatt a hátsó kaput
és hátsó udvarrészt
használjuk a gyermekekkel.
Kérjük, a szülők is
csak ezen a hátsó
területen közlekedjenek!

Volt ám nevetés, főleg az ugrálóvár
belsejében, ahol lehetett pattogni,
szökdécselni és nagyokat huppanni

KÖSZÖNJÜK:
Tombácz
Martin
szüleinek a remek lovaskocsis kirándulást.
Nagyon jól érezték
magunkat a ManótaMaradandó, boldog élményt nyújt
nya csoportos gyerminden gyermek számára a
mekek, és sok érdelégvárcsúszdán való játék
kességet láttak a
Nagyszéksóstónál.
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesületnek a
nyári felújítási munkálatokban nyújtott
segítségét.
Az asztalos ember
titkos segítségét.
Kónya Kata családjának és Rácz Kevin
A bölcsődés csemege
apukájának a Süni
a gyermeknapi szivecskés gofri
csoportszoba kipakolását a festéshez, Vecsernyés Alexandra apukájának a bútorok
szakszerű és gyors visszarendezését.
NAPTÁRUNK:
Várjuk augusztus 5-én, 11-19 óráig a kedves játszani vágyó
gyermekeket (0-7 éves korig) szüleikkel, a Benkóczi Béla sporttelepen a
Falunapi Gyermekparadicsom sátorban.
2017. 08. 18-ig a Belterületi óvodában fogadjuk a gyermekeket
(Manótanya zárva), ezen időszakban a bölcsőde is nyitva tart, és várja 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, 16 órakor - az iskolai tanévnyitó előtt elbúcsúzunk az iskolába induló gyermekeinktől.

Az arc- és karfestés a gyermekeket mindig
elvarázsolja, határtalan az örömük, ha a
számukra kedves figura kerül rájuk az
arcfestő ügyes keze által

A gyermeknapi desszert: a habos vattacukor

Indul a lovaskocsi: Tombácz Martin
szüleinek lovas kocsijával bebarangoltuk a
Nagyszéksóstó környékét.

Egész évben zöldséget, gyümölcsöt
ropogtatunk, de gyereknapon lehet
palacsinta a csemege!
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.06.14-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Röszke Község Településrendezési eszközeinek
módosítása
A Képviselő-testület 2016. év végén a településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindításáról
döntött. Az eljárás lezárásaként a képviselő-testület
elfogadta a Településszerkezeti tervet és leírást módosító
határozatot, valamint a község közigazgatási területére
vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2007.
(VII. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet.
2. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
beszámolójának elfogadása
A képviselő-testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
szóló beszámolóját elfogadta.
3. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása Társulási Megállapodásának IX. számú
módosítása
A képviselő-testület a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásának IX. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
elfogadta. A társulási megállapodás módosítására a
társulás munkaszervezeti feladatainak jövőbeli ellátása és
a társulási cél megváltozása miatt került sor.
4. Újszentiván Községi Önkormányzat Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához
történő csatlakozása
Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezte azon szándékát, hogy a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjává kíván válni.
A képviselő-testület döntésével támogatta Újszentiván
Községi Önkormányzat 2018.01.01. nappal történő
csatlakozását a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához.

PATKÓ LOVAS SZÍNHÁZ
MÓRAHALOM
Lovas előadások:
Rózsa Sándor az alföldi betyár
2017.23 (vasárnap), 24 (hétfő) 20.30
Hófehér és a hét törpe 2017.07.29.(szombat) 20.30
Mágnás Miska 2017.07.30.(vasárnap) 20.30
István a király 2017. 08. 20. (vasárnap), 21 (hétfő) 19.30
Csárdáskirálynő
2017.08. 25 (péntek), 26 (szombat) 19.30
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!

5. Döntés a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. minősítésének visszavonása miatti
közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, új
közszolgáltató kijelöléséről
A képviselő-testület a napirend keretében egyrészt döntést
hozott a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft. minősítésének visszavonása miatti közszolgáltatási
szerződés megszüntetéséről másrészt kezdeményezte,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása a jelenleg hatályos közszolgáltatási
szerződés megszüntetésének napjától a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel valósuljon meg.
6. Üzletrész vásárlása a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-ben
A testület a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftben 100.000.-Ft névértékű üzletrész megvásárlására
vonatkozó Megállapodást határozatával jóváhagyta.
7. Pályázat benyújtása – A Vidékfejlesztési Program
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívására
A képviselő-testület határozatával kifejezte azon
szándékát, hogy Röszke Község Önkormányzata
Domaszék Községi Önkormányzattal közösen, pályázatot
nyújt be a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívásra. A támogatási kérelem
célja: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati
vagyonkezelésben lévő utak kezelését, karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító: erőgépek és vontatott,
függesztett munkagépek beszerzése. A határozat
értelmében a testület a támogatási kérelemhez szükséges
önrész összegét, összesen 4.235.354 Ft-ot az
Önkormányzat költségvetésében biztosítja.
8. Egyebek
A képviselő-testület a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását határozatával elfogadta.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző
SAJTÓHÍR
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2016/2017. évi
támogatásából a Röszkei Polgárőr Egyesület
60.000 Ft-ot polgárőr formaruha vásárlására
használt fel. A támogatást ezúton is köszöni
Egyesületünk, a vásárolt pólók a nyári melegben
enyhítik a járőrök hőérzetét.
Röszke, 2017. július 12.
Turó István elnök
VÉRADÁS lesz a művelődési házban
2017. augusztus 8-án 10.00-től 14.00 óráig.
Feltétlenül hozza magával az
adategyeztetésre: személyi igazolványát
és TAJ–kártyáját. Minden véradási
szándékkal érkező ajándékot kap!
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Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár karbantartó munkakör betöltésére.
A
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6758
Röszke, Dózsa György utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: Általános karbantartási
munkák
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet, Műszaki szakirányú
szakképzettség (lakatos, géplakatos, gépszerelő,
víz- gáz-központi fűtés szerelő, villanyszerelő stb.),
• Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Helyismeret
• Nehézgépkezelői, erőgépkezelői, mezőgazdasági
gépész végzettség
• B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák: Szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz; - végzettséget igazoló
okiratok másolata; - nyilatkozat arról, hogy a

pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők
megismerhetik, továbbá arról, hogy pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az igénylést igazoló irat másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A
munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi nyújt, a 06-70-374-7310
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár címére történő megküldésével (6758 Röszke,
Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
19/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
karbantartó.
Személyesen:
Szekeresné
Ábrahám
Gyöngyi,
Csongrád megye, 6758 Röszke, Dózsa György utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A
pályázatokról és a közalkalmazott kinevezéséről a
benyújtási határidőt követően a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója dönt.
A pályáztató a pályázókat személyes meghallgatásra
meghívhatja. A pályáztató a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 08. 11.

Előző havi kvízünk megfejtései:
1926, múzuem igazgató,
Bálint Sándor
Szerencsés megfejtőnk BÁRKAI IMRE a Forró Fogadó sültes
táljáról falatozhat. Nyereményének kiszállításával
és átvételével kapcsolatban Forró Csabát keresse:
62/273-245 vagy 30/928-9544-es számon.
Idén is megrendezésre kerül községünk
legnagyobb ünnepe, a Röszkei Falunapok.
1. A Falunapok legfőbb kísérőrendezvénye a Nemzetközi
Töltött Káposzta-főző Verseny. Mikor rendezték meg először
Röszkén a versenyt?
2. Vendégként, főzőként, fellépőként minden évben
köszönthetjük a testvértelepüléseinkről érkező barátainkat.
Mely 3 város Röszke testvértelepülése?
3. Röszke Község Önkormányzata a falunapi ünnepség
alkalmával adományozza a „Röszke Község Díszpolgára” címet
és a „Röszkéért Hűséggel” kitüntetést. A „Röszkéért Hűséggel”
kitüntetést mikor adományozták először?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba!
(Röszke, Felszabadulás u. 87. vagy telehaz@roszkenet.hu)

Elindult az új ciklus megkezdődött a
tervezés a LEADER programban
Országosan 103 LEADER Helyi
Akciócsoport részvételével megkezdődött az új ciklusban a LEADER program
tervezése.
Az akciócsoportoknak szükséges elkészíteniük
július végéig a pályázati felhívásaikat, melyeket ezt
követően az Irányító Hatóság szabályossági
vizsgálat alá von.
A helyi felhívások várhatón 2017 augusztus 31-ig
véglegesítésre kerülnek, melyeket az Irányító
Hatóság szabályossági nyilatkozatok formájában
jelez az akciócsoportok felé.
Az előzetes tervek szerint 2017. 10. 31-ig
megtörténik a helyi felhívások megjelentetése és ezt
követően 2017 12 31-ig megkezdődhet a LEADER
pályázatok beadása, amely lehet szakaszos és
folyamatos is.
Déli Napfény LEADER Egyesület

5. oldal

2017. július

Ahogy egy táborlakó megélte.
Szerencsés fiú vagyok, mert már nem az első
alkalommal sikerült ebbe a táborba eljutnom.
Ennek ellenére ugyan olyan izgalommal
vártam most is, mint tavaly. Az elmúlt évben
sok mindent tanultam a horgászatról, de még
mindig volt mit tanulnom. Laci és Gyula
bácsi sok új dolgot tudott mondani és mutatni. A szuper programok közül a hajnali horgászatra
emlékszem vissza a legszívesebben. Előtte való este a fiúkkal nagyon jót játszottunk, kitűnő
helyeket találtunk a bújócskázásra. Észre se vettük, hogy elmúlt az idő. Mikor feleszméltünk,
hogy holnap korán kell kelnünk, szaladtunk tusolni, ébredni. Bármennyire is igyekeztünk, az
izgalomtól nehezen aludtunk el, olyan gyorsan pattant ki a szemünk az ébresztéskor. A ruhákat
magunkra kaptuk és felszerelést megmarkoltuk és már indultunk is. Nagyon izgatott voltam,
hogy milyen eredménnyel fogom zárni a délelőttöt. Csontival meg kukoricával horgásztam, de
nagyon megörültem, amikor hogy nem csak a halakat etetem mikor meghozták a reggelit. Az
evés után kezdtek a halak kapni úgy, hogy kétszeres öröm is ért a pocakom is tele lett meg a
haltartóm is. Vegyes érzelmek voltak bennem mikor halat kellet pucolni ez nem tetszett annyira,
mint a kifogásuk. De egy jó horgásznak ezt is meg kel tudni csinálni. A halsütés ezek után egy
kicsit megvigasztalt egy kicsit nagyon finom lett. Hiába volt a korai kelés, az esti bújócska sem
maradt el. Szívesen emlékszek vissza az ott töltött napokra és jövőre is ismét szeretnék menni.
Molnár Marcell

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület ez évben ismét megrendezi
augusztus 26-án a GYERMEK HORGÁSZVERSENYT.
Minden horgászatot érdeklő és szerető gyermeket nagy szeretettel várunk!
HALAS NAP
Sorban érkeztek a főzőcsapatok itthonról és a
határon túlról. Amíg a pecások a
kapásjelzőjüket
figyelték,
addig
a
halászlékészítői, a fürge halak tisztításával,
főzésével voltak elfoglalva. Az érkező
vendégek, a halászlé főzés technikáját ellesni
akaró érdeklődők, arra járóka hallevek
kóstolása mellet a VIVA Pizzéria és Söröző
italaival frissíthették magukat. Elkészültek a
finom étkek, időközben megérkeztek a fáradt
horgászok és nem utolsósorban a zsűri tagjai:
Fülöp Pál, Turó István, Kovács Szasa, az
elkészült halászlevek értékelésével. A zsűri
baráti véleménye és döntése után, amivel
mindenki természetesen nem értett egyet,
következett az eredményhirdetés és a finom
étkek elfogyasztása.
CSÓNAKOS HORGÁSZVERSENY:
1. Falusi Team 21.200 gr (Kovács Tibor,
Varga Zoltán), 2. Legjobbak 19.000 gr
(Kovács Tamás, Takács Kornél), 3. Szőke
Tisza 14.100 gr (Tóth Dávid, Patkó Tamás)
HALÁSZLÉ FŐZŐ VERSENY: 1. Hallé Polgárőr
módra - Magyari Béla, 2. Halászlé Zentai Módra - Hajdu
Irén, 3. Suprika - Szurcsik Péter. Polgármester Asszony
különdíja: Árpád házi halászlé - Dakó Árpád. Zsűri elnök
különdíja: Pomogácsok - Schwartz László, Németh Imre,
Rapcsányi Attila.
Köszönjük a versenyzőknek a szorgalmas és kitartó
munkát. A verseny eredményétől függetlenül azt
gondolom mindenki nyertese volt egy közösen eltöltött
szép
napnak.
Köszönjük
Röszke
Község
Önkormányzatának támogatását, valamint mindenkinek a
munkáját, aki segített a halas nap sikeres lebonyolításában.
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Ballagási és tanévzáró ünnepély iskolánkban
Futball Diákolimpia
Ruzsán rendezték meg a Kis Iskolák
Futball Diákolimpiáját, ahol iskolánkat
Tari Zoltán, Kovács Dávid, Ménesi
Gergő, Zádori Milán, Ördögh Ákos,
Tanács Kornél, Szabó Gábor és Takó
Patrik tanulók képviselték. A versenyen
első helyen Ruzsa, másodikon pedig
Pusztamérges végzett. A nyolc általános
iskolai csapat közül végül a harmadik
helyért Forráskút focistáival sikeresen
küzdöttek meg a röszkei diákok. A szép
eredményért Luxné Fodor Szilvia
tanárnőnek és a sportolóknak szívből
gratulálunk!

Horgászversenyen jártunk
Iskolák
közötti
csapatversenyen
képviseltük
iskolánkat.
Háromfős
csapatunk: Zoni Kitti, Jakab Miklós és
Jakab Julianna nagy izgalommal indult
neki a megmérettetésnek. A versenyt az
újszegedi Holt-Marosnál rendezték meg.
Kora
reggel
nagy
izgalommal
gyülekeztek a csapatok. A köszöntő után
elfoglaltuk állásainkat, és a szponzoroktól
kapott felszerelést készítettük elő a
kezdéshez. Elkezdődött a verseny. Mi sok
kishalat fogtunk, míg a többi csapat
nagyobb, de kevesebb halat fogott. A
verseny három órán keresztül folyt, s mi
kitartóan pecáztuk végig ezt az időt. Mi
1,070 kg-ot fogtunk. Nagyon vártuk az
eredményhirdetést.
Elsők
lettünk;
aranyérmet és vándorkupát kaptunk! Nem
is gondoltuk, hogy megnyerhetjük ezt a
versenyt.

Minden tanév végén ünnepélyt szervezünk iskolánkban, hogy méltóképpen
elbúcsúztassuk végzős nyolcadik osztályos tanulóinkat. Még utoljára felvértezzük őket jó
tanácsokkal, jó kívánságokkal, majd útjukra bocsájtjuk őket, bízva abban, hogy amit
iskolánk, a tudásuk bölcsője nyújtott nekik, nem felejtik és az életben hasznát veszik.
Hetedik osztályos tanulóink, osztályfőnökük és a szülői munkaközösség alkalomhoz
illően feldíszítették az iskolát. A hetedikesek elköszöntek ballagó iskolatársaiktól, de a
nyolcadikos tanulók nevében is elbúcsúzott két végzős diák.
Borbásné Márki Márta, Röszke Község polgármestere szíveket megérintő beszéddel
köszönt el ballagó tanulóinktól. Az ünnepség hangulatát színesítették énekkarosaink
produkciója, a zongorán, szintetizátoron eljátszott dalok, szavalatok. Minden ballagó
tanulónk egy rózsaszálat, egy emléklapot, valamint Röszke nevezetességeit tartalmazó
könyveket kapott emlékbe.

Tanévzáró ünnepélyünkön könyvjutalomban részesültek azok a tanulók, akik az elmúlt
tanév során kiemelkedő tanulmányi, verseny illetve sport eredményt értek el. A
jutalmazásban részt vett a Röszkei Sportegyesület képviseletében Horváth Béla
alpolgármester úr is, valamint Gál Zsófia, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető helyettese.
Az ünnepség végén kikísértük ballagó diákjainkat, majd az udvaron felengedtünk
tizenöt színes lufit, szimbolizálva a sokféle egyéniséget, akik ugyanúgy, mint a lufik,
szétszélednek a világban jövőjüket építeni.
Szécsényi Marianna, intézményvezető

Molnár réti kerékpártúra
Szombaton Dudás Zoltán tanár úr
kíséretével iskolánk negyvenöt diákja
kerékpártúrán vett részt. A hat
kilométeres túra célja a helyi Molnár rét
volt, ahol különleges és ritka növényeket
ismerhettek meg a résztvevők. A
gyerekeknek leginkább az orchidea
őshonos fajtája és a szépséges nárciszok
tetszettek. A felfedező sétán Sára
Endréné Zsuzsa néni vezetésével
bejárták és megcsodálták a rét
különleges természeti értékeit. Az
egyesület finom ebéddel kedveskedett a
vállalkozó kedvű gyerekeknek.
Sutus Máté 5.o

Bozsik Program

Köszönjük a szervezőknek
szponzoroknak ezt a szép napot!

és

a

Jakab Julianna 7.o.

Forró Botond, Barna Bence, Ördög
Balázs, Palencsár Milán, Jakab Miklós,
Papp Ádám, Pintye Máté és Ördög Pál
évek óta részt vesz a Bozsik Program
futball-mérkőzésein.
Luxné
Fodor
Szilvia tanárnő idén Ruzsára kísérte
diákjait, ahol hat csapat játékosaival
mérték össze tudásukat. A Tisza Volán,
Ruzsa, Zákányszék, Mórahalom és
Deszk csapatok igazi kihívást jelentettek
a diákoknak. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a döntő mérkőzésen csapatunknak
sikerült Domaszéket 1:3 gólarányban
legyőzni. A versenyzők az oklevelek
mellett kisebb ajándékokat vehettek át. A
gyerekeknek és a tanárnőnek ezúton
gratulálunk!

Múzeumban jártunk
Ebben a tanévben már másodszor jártunk a
Móra Ferenc Múzeumban. Dudás Zoltán
tanár úr keresztrejtvényeket és feladatsort
állított össze azoknak a gyerekeknek, akik
részt vettek a programon. A tanulók
megtekintették a Dóm téri Árkád 103 magyar
hírességről szóló kiállítását, meghallgatták a
zenélő óra keletkezésének körülményeit és
legendáját. A bátrabbak felsétáltak a Nagy
Toronyba, ahonnan a szép szegedi
panorámában gyönyörködhettek. Az Oskola
utca egyik belső udvarán megtekintették a
címereket, a múzeumban pedig az
Aranyérme-gyűjteményt és a Papucskiállítást.
A gyerekeknek lehetőségük volt felpróbálni a
szép népi ruhákat, papucsokat is.
Köszönjük Luxné Fodor Szilviának és Dudás
Zoltánnak, hogy elkísérték a gyerekeket erre
a kulturális programra!

Hulladékgyűjtés
Dudás Zoltán tanár úr minden tanévben
tevékenyen vesz részt a hulladékgyűjtésben.
A gyerekek megtanulhatják, hogy a
hulladékgyűjtés
rendkívül
fontos
a
környezetvédelemben. Az osztályok idén is
lelkesen gyűjtötték a PET palackokat és a
papírt, melynek köszönhetően több mint
három tonna hulladék gyűlt össze. A verseny
eredménye a következőképpen alakult:
I. helyezett: 5. osztály
II. helyezett: 3. osztály
III. helyezett: 6. osztály

7. oldal

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

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

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

Temetkezés
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos temetések
felvétele szállítással, teljes körű ügyintézéssel, kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Felszabadulás u. 109.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Bende Sándorné - 273 354
Egész évben ültethető
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!
PEUGEOT Expert 2,0 HD-i motorral,
2002-es évjáratú, tehergépkocsi klímával,
ABS-el, első tulajdonostól.
25 m fóliaváz colos csőből, belső fólia tartó
vázzal, kompletten.
Horganyzott lemezből készült gépkocsi garázs
3x5,5 m-es.
Érdeklődni: 30/362-32-76

2017. július

TAKARÍTÓ,
CSOMAGOLÓ
MUNKATÁRSAT
KERESEK
ÉLELMISZERIPARI
ÜZEMBE.
Fix jövedelem,
megbízható munkahely.
Bemutatkozás, érdeklődés:
paprika@paprikamolnar.hu

vagy
6758 Röszke, II. körzet 50/b

A MálnaFarm Röszke belterületén
keres haszonbérbe vehető (min. 5
éves időintervallumra) zártkerteket
500nm2-900nm2 között felújítást nem
igénylő fúrt kúttal.
Tel.: + 36 30 510 0690
Röszke Szántó Kovács utcában
1732 m2 beépíthető ingatlan, vízzel,
gáz, villanybekötési lehetőséggel,
részben gyümölcsfákkal eladó.
Érdeklődni:
06-70-510-4720 vagy 06-20-298-6544

2017. július
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PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.

Röszke, Felszabadulás u. 186.

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

PULTOST
FELVESZÜNK!
06-70/578-1993

2017. július

ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2017. június 4.: Szekeres Lili,
Szekeres Miklós Gábor és Kürthy
Dominika gyermeke
2017. június 24.: Iennei Gergő,
Iennei Adrián Ádám és Iennei-Albert
Gizella gyermeke
TEMETÉS:
2017. június 6.: Szécsi Gergelyné Masa
Etelka (†2017. május 27., életének 85.
évében)
2017. június 12.: Paja Imréné Tanács
Gizella (†2017. június 3., életének 75.
évében)
2017. június 21.: Papp Julianna (†2017.
június 13., életének 93. évében)
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel: 62/273-260, +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 vezetékes hívószáma újra hívható a régi
számon (62/273-260)! 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!

Július 30-án, Szent Anna és Szent Joachim ünnepét követő vasárnap, a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk az idősek miséjét. E szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét is azoknak, akiknek az élete
betegség vagy öregség miatt veszélybe került vagy egészségi állapotukban olyan romlás állt be, amivel tartósan
kénytelenek együtt élni. A szentséget felvenni csak előzetes jelentkezés után lehet, ezért kérjük, jelezzék ezt számunkra
személyesen irodai időben, vagy telefonon, ill. iratkozzanak fel a sekrestyében.
Július 24. és 27. között nem lesz szentmise templomunkban. Lelkipásztori ügyekben keressék a mórahalmi
plébániát, adminisztratív ügyekben pedig Ábrahám Antalné sekrestyést, Vargáné Ábrahám Ildikó hitoktatót (20-4005867), ill. hívják a plébánia mobilszámát!

Végre megérkezett a nyár. Igaz kicsit forró lett. Ami a legnagyobb baj, hogy idáig nem volt egy szem eső sem. Az
elmúlt napon éjszaka viszont nagy széllel és bőséges esővel jelentkezett az áldásos eső. Reggelre, aki nem félt a
hatalmas erejű széltől, és a házában és a gyümölcsösében sem keletkezett nagy kár, boldogan szemlélte a nedves
talajt. Talán ez az eső segít még a rétjeinken és a legelőinken.
Az őszi tervezett munkák közül a legtöbb a Tanösvények gondozása, megújítása. 2017-re is tervezzük a
„Sömlyékek” további felvételezését. A tervezett feladatainkat ebben az évben sikeresen tudjuk megvalósítani, mert
több sikeres és támogatott pályázatunk van. Sikeres pályázataink a 2017. évben. :
1.
Első sikeres pályázatunk a NEA-tól érkezett az egyesületműködésre nyertünk támogatást.
2.
Második sikeres NEA pályázatunk. a 2017. évi szakmai programjaink megvalósítását segíti majd.
3.
Harmadik sikeres pályázatunka az FM Zöldforrás támogatását nyerte el.
Van még egy pályázatunk az FM Hungarikum bizottsága előtt, melyről még nem érkezett bírálat, de nagyon bízunk
a támogatásban.
Igaz minden program támogatása az év második felében érkezik így a tavaszi munkákhoz nincs elég segítség.
Szerencsénkre Röszke Község Önkormányzata támogatása már megérkezett így a munkákat lassan tudtuk indítani.
Látható, hogy a 2017. év a támogatások nagyban segítik majd az egyesület tervezett programjainak megvalósítását.
A 2016. évi beszámolónkból látszik, hogy kevesebb támogatást tudtunk elnyerni. A tervezett feladatokat csak
nehezen tudtuk elvégezni. Egyesületünk 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót (PK-242) állított össze. Az összes bevétel 924 453,- Ft, a
saját tőke 415 957,- Ft (2016. 12. 31-én). Közhasznú tevékenység bevételei a Röszke Önkormányzat
támogatásából, a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázataiból, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Zöld
Forrás 2015. évről áthúzódó pályázataiból és a Magyar Természetvédők Szövetsége a Föld Barátai Magyarország
szervezettel közös programokból, valamint az SZJA 1%-ból adódnak. Jóváhagyott főbb adatok: Összes bevétel:
924 e Ft, Közhasznú tevékenység bevételei: 190 e Ft, Vállalkozási tevékenység bevételei: 0, Saját tőke: 416 e Ft,
Tárgyévi ráfordítás: 1 771eFt, Tárgyévi eredmény: -847 e Ft, Személyi jellegű (bér) ráfordítás: 0. A Falusi
Suttogóban rendszeresen és folyamatosan adunk hírt a programjaikról, melyekre várjuk majd az érdeklődőket.
Minden kedves olvasónak kívánunk kellemes nyári tevékenységet.
Sára Endréné elnök

Falusi Suttogó
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Támogatónk:

A kupa, mely az alanyi jogon
kivívott, második helyért jár!

Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó júliusi sportoldalán.
LABDARÚGÁS: A júniusi beszámolóm végét azzal zártam, hogy Pusztamérgesen
fog eldőlni, a dobogó melyik fokára állhat a Röszke felnőtt labdarúgócsapata. A sima
papírforma mérkőzésnek indult játék, a végére azért egy kicsit izgalmas lett!
30. Forduló: Pusztamérges FMC – Röszke SK: 3 – 4 (1-4).
A várakozásoknak megfelelően indult az első félidő, gyors támadások, jó játék és
jöttek a gólok. A félidő egy-négy ide! A második félidő egy rémálom volt, a csapat
elhitte, hogy ez a mérkőzés már megvan, és ennek megfelelően nem is kell csinálni
semmit!
A Pusztamérges a
második félidőben
rúgott két gólt, és
a végén azon kellett izgulni, hogy
nehogy döntetlen
legyen a vége.
Góllövőink:
Tanács
Attila,
Fehér Bence (2),
Berta Martin.

A kupaátadás és éremosztó résztvevőinek csoportképe

Felnőtt csapatunk a feljutó második helyet szerezte meg, ami a
feljutás szempontjából az elsőnek felel meg. Ugyanis a tartalék
csapatok, (a Sándorfalva II, a Csongrád II, az Algyő II, és a
többi, nem léphet följebb magasabb osztályba, ugyanis az első
csapat és a II csapat között, egy osztálykülönbségnek kell lenni,
a jelenlegi szabályok szerint.)

A Pusztamérgesen a tabella második helyét,
és ezzel a Megye II indulási jogát kiharcolók!

A bajnokság befejeztével, köszönet és elismerés jár az U-16
csapat játékosainak, edzőjüknek, Szalma Gábornak a nem várt sikeres szereplésért! Elismerés felnőtt csapatunk
minden egyes játékosának, edzőjüknek, Pördi Péternek, akik a feljutást közösen kiharcolták! Kívánok minden
játékosunknak, edzőinknek, nagyon jó nyári pihenést, kikapcsolódást, a bajnoki pontok és gólok hajszolásából!
(folyt. a köv. oldalon)

2017. július
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FOCITÁBOR: A júniusi Suttogóban tett ígéretemet betartva, szeretném az érdekeltekkel ismertetni az idei focitábor
fontosabb részleteit. A megrendezés időpontja: 2017. 08. 14 – 18, öt nap. A foglalkozások, reggel 8.00 órától délután
16.00-ig tartanak. A lebonyolítása terveink szerint, változó napi programokkal, vendégedzők részvételével, egy nap
fürdő látogatással Mórahalmon. A napi foglalkozások alatt a gyerekeknek tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk, az
iskola konyhájának közreműködésével. Az ebéd elfogyasztása után, a cukrászda fagylalt kínálatából válogathatnak,
minden nap. A zárónapon tárcsás sütögető partival búcsúzunk az idei szezontól, a tábortól és egymástól. A részvétel az
U-9 (akik az idén szeptemberben iskolába mennek) korosztálytól indul, felső határt gyakorlatilag nem állapítottunk
meg, természetesen az utánpótlás korosztály felső határáig, ami az U-19, mindenkit szívesen látunk! A tábor ötnapos
részvételének az ára, a Röszke SK igazolt játékosainak: 10.000 Ft (azaz tízezer), a nem ide igazoltaknak, vagy a még le
nem igazoltaknak: 12.000 Ft (tizenkétezer). Jelentkezési határidő: 2017.07.31. Jelentkezni lehet személyesen, vagy
mobilon az edzőknél: Szalma Gábor: +36 20 373 7296, Szekeres Zoltán: +36 20 542 6388, Zámbó Dániel: +36
20 580 8296, Szalma Gergő: +36 20 228 8418
Végezetül, kívánok az egyesület játékosainak, edzőinek, kellemes nyári pihenést, jó időt, tengerpartot-Balatont, attól
függjön, kinek melyikhez lenne kedve!
BÚCSÚ EGY SPORTBARÁTTÓL!
Egy futball mérkőzés előzménye, hogy az
edző csapatot hirdet, elmondja annak a
tizenegy játékosnak a nevét, akit a
kezdéskor pályára akar küldeni! A hetvenes
években ez a kihirdetés, a Röszke
csapatánál úgy kezdődött, hogy egyes a
kapus, Sövényházi Sándor! Sok-sok hazai,
és ugyanannyi vidéki mérkőzésen, lehettem
csapatkapitánya, és játékos társa Sanyinak,
közöttünk a csapatban, egyszerűen csak, Ő
volt a „Sövény”. Lelkesedése, akarata,
szervező tehetsége, nemcsak a pályán, a
magánéletben, a gazdálkodásban, a falu életében, mint önkormányzati képviselő, és az egyházi életben is
megmutatkozott. Ám sajnos, most olyan ellenféllel hozta össze, az élet mérkőzésén a sorsolás, akivel nem
bírt, akit nem tudott legyőzni. Sándor „eligazolt” egy másik, remélem a földitől sokkal jobb csapatba,
ahová egyszer majd mindannyian követni fogjuk, ha akarjuk, ha nem. Kedves Sándor, búcsúzik tőled a
Csapat, a volt egyesületed, és annak vezetősége! Első őszi, hazai mérkőzésünk kezdetének első perce, a tiéd
lesz! A pályán a játékosok, a partvonalon kívül a szurkolók, néma vigyázzállásban tisztelgünk, a neved és
az emléked előtt! Nyugodj békében!
HB

KÓTI
GERGELY
2017. 06. 19.
Anya:
Kóti-Szakál Brigitta
Apa: Kóti Szabolcs

SZTANKOVICS ÁKOS BÁLINT
2017. 05. 19.
Anya: Forgó Lilla Lúcia, Apa: Sztankovics Attila
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