Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXVI. évfolyam 8. szám

Augusztus

Megyek, amerre minden év augusztus első hétvégéjén. Focipálya.
Falunap. Hőség. Gyerekek vattacukorért könyörögnek, apa hideg
sört kér, anya csak egy vízre vágyik…
A színpadon Nemzetközi Néptáncfesztivál, senki nem érti, ebben a
rekkenő hőségben hogy lehet még táncolni is, csodálva nézzük a
kicsiket, fiatalokat. A végvári, a szabadkai és a Tiszavirág
Néptáncegyüttes deszki, röszkei táncosai járják a táncot a Juhász
zenekar zenéjére.
A színpad mögött közben érkezni látom az est fellépőit, megjöttek
a Fásy mulató résztvevői. Fásy Ádám, Zsüliett, L. L. Junior, Jolly
és Suzy, Nótár Mary előadására megtelik a színpad előtti tánctér,
kicsik és nagyok együtt éneklik az ismert dalokat, táncolnak,
tapsolnak, jókedvű tömeggé kovácsolódunk.
A sztárok után alig van időnk pihenni, máris a színpadon a Szeged
Live Band, elrepítve minket a retro világába, dübörögnek az
imádott slágerek, végre nincs már 42 fok, kezdünk élni… Hajnali
1-kor is vannak még talpon, nem adják fel, bulizni jöttek.
A szervezők
fáradnak, de
minden jól sikerült, az első
nap elérte a célját, aki kikapcsolódni akart, megtehette: akár
távolról figyelve a fellépőket, akár egy jót beszélgetve rég látott
ismerősökkel, akár a tömeg közepén ugrálva.
A gyerekek eközben, ügyet sem vetve a színpadi eseményekre,
kedvükre szaladgálnak, kardoznak, titkos ördögpatront
durrogtatnak, sikítozva kiabálják, hogy ők ugyan haza nem
mennek, mert ez életük legjobb napja!
(folyt. a köv. oldalon)
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Úgy tűnik, csak egy
pillanat telt el, de
már a búcsútéren
sétálgatok a fogatok
mellett, zsíroskenyér
reggelivel,
hangos
nyerítések között készülődünk a felvonulásra, zeneszóval ébreszteni, hívogatni a
helyieket.
A pályán eközben
már rotyognak a levek, úszkálnak a szármák. Mindenkit lefotózok, mindenki büszkén mutatja a nyertes káposztát, és ha
csak egy-egy pálinkát elfogadnék, akkor is 27 pohár után érnék a sor végére. Ha érnék…
Az ünnepélyes megnyitó után már indul is a Baráti
XXIII. NEMZETKÖZI TÖLTÖTT KÁPOSZTA-FŐZŐ
Fogathajtó Rendezvény, ahol a gyönyörű lovak,
VERSENY EREDMÉNYE
stílusos hajtók, segédhajtók igyekeztek a legjobbat
nyújtani.
I. helyezett és a zsűri elnökének, Frank Zsoltnak különdíjasa:
Egy pillanatra sem áll meg az élet, a káposztafőző
Napfény Nyugdíjas Klub (Mórahalom) – Kántor Jánosné,
verseny zsűrije ismerkedik a felhozatallal, a
Puskásné Tóth Margit, Szekeres Imréné (étel neve: Mórahalmi
csapatokkal. Majd Frank Zsolt mesterszakács úr
csudakáposzta)
vezetésével Csányi László, Mórahalom Város
II. helyezett: Gastro Club I. (Magyarkanizsa) – Pakai István
(étel neve: Származaba)
alpolgármestere és Fülöp Pál, Röszke Község
III. helyezett: Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
képviselője neki is látnak feladatuknak. Minden
Egyesület (Röszke) – Asztalos Ferenc (étel neve: Töltött
töltöttkáposztát megkóstolnak, figyelem ám őket,
káposzta horgász módra)
mindegyiket pontozzák, így alakul ki a végső
sorrend… Ki tudja, mi lesz később, a 2-es számú
Legimpozánsabban dekorált töltött káposzta különdíja: Rácz
csapat káposztáját közelebb húzom magamhoz…
László (Szatymaz Községi Önkormányzat) –étel neve:
Öreganyám töltött káposztája
A fullasztó melegben külön tisztelet illeti a főzőket,
Legtradicionálisabb töltött káposzta különdíja: Röszkei
akik nem hátráltak meg, még egyszer gratulálunk a
Gazdaasszonyok (Röszke) – Vas Róbert Károlyné (étel neve:
helyezetteknek és a különdíjas csapatoknak!
„Gazdafogó” káposzta)
Legújszerűbb ízlésvilágú töltött káposzta különdíja: Szatmári
Csipet-Csapat (Röszke/Nyíregyháza) – Szűrös Lászlóné Elza,
Horváth Andorné Kati, Ördögné Geyer Hajni (étel neve:
Szatyivári káposzta)
Különdíj: Végvári Csapat (Végvár) – Kiss Zsolt, Kovács
Péter, Szabó László, Horváth János (étel neve: Végvári szárma)
MEGHÍVÁSOS BARÁTI FOGATHAJTÓ
RENDEZVÉNY EREDMÉNYE
II. fogathajtás
1. helyezett: Kovács Dávid (Zsombó)
2. helyezett: Ördögh László (Domaszék)
3. helyezett: Tombáczné Ocskó Dóra (Röszke)

Már szaladok is tovább, a legkisebbek gyülekeznek a színpad előtt, a jókedvű Csiga Duót várják. Elutaznak
Meseországba, megtudjuk, amit eddig is sejtettünk, hogy Csiga-Biga szereti a csokifagyit.
Nagyon emberi, minden allűrtől mentes fellépő lép színpadra: Kökény Attila. Könnyed, kellemes, feledteti a bajokat,
gondokat, hatalmába keríti az őt hallgatókat.
Ebben a hangulatban kezdődik az ünnepélyes díjátadó, ami mindig megható pillanata Falunapunknak. Polgármester
Asszony méltatása mellett, a nézők tapsa közepette veszi át a Röszkéért hűséggel díjat Hódi János, azért a komoly
munkáért, amit a lövész szakosztály és a lőtér kialakítása, rendben tartása érdekében végzett. Őt Nagy Rita követi a
színpadon, a díjazottak sorában, Önkormányzati kitüntetést vehet át sportolói sikereiért, amit egy roppant férfias
sportágban, kick-boxban ért el, ilyen törékeny lány létére.
Ahogyan eddig sem, nincs megállás, a színpadot benépesítik a tehetséges fiatalok, a Phoenix Fitness tagjai, műsoruk,
hihetetlen gyakorlataik elkápráztatnak minket, van itt minden: szaltó, spárga, láb a magasban, számos összeszokott
mozdulat.
(folyt. a köv. oldalon)
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Azt hisszük, kicsit nyugodtabb vizekre evezünk, mikor Szilágyi Annamária és Gömöri Krisztián operettslágerei
csendülnek fel, de tévedünk, mert remek, hangulatos műsorokat egy csoda tarkítja, a Suhancok színpadi tánca. Tátott
szájjal nézek, mikor rájövök, hogy kint állok a színpad előtt, és fényképeznem kellene… Profikat meghazudtoló
előadás, hatalmas élmény - ha megbízott fotósként lehetek elfogult.
Közben megint nem feledkezhetünk meg a gyerekekről, akik, legyen az idő bármilyen, csak nem hagyják ki az
ugrálóvárat és a vizi dodzsemet… Egy kicsit megpihennek az óvodai sátorban, gyors ölelés az ismerős ovis, bölcsis
felnőtteknek, de már futás is tovább, rengeteg kaland vár még rájuk.
A Körös Party Band remek zárása a napnak, különböző stílusokon is átkalandozunk, megtalálva mindegyiknek a
hallgatóságát, sőt táncosait. Utolsó leheletig kitartunk!
Vasárnap is vannak talpon a vidéken, megkezdődik a XVI. Sakkbajnokság, csöndesen, gondolkodva folynak a
küzdelmek.
A templomban ezalatt ünnepi szentmise zajlik. Meglepetés-köszöntés készül. Liszkai Tamás plébános urat 10 éve
üdvözölhettük nálunk, azóta hallgathatjuk értékes, elgondolkodtató szavait. Hálásak vagyunk érte! Tartsa meg a Jóisten
köztünk még sokáig!
Nagy megtiszteltetés Röszke Község Önkormányzata és a szervezők számára, hogy a kánikula ellenére ilyen sokan
vettek részt Falunapunkon, együtt gratulálni a díjazottaknak, nézve a színpadi műsort vagy örülni a gyerekek önfeledt
játékának.
Fotók és szöveg: Bodor Mónika
Röszke Község Önkormányzata ezúton is köszöni a programok megszervezésében,
lebonyolításában, előkészítésében mindazok segítségét, akik hozzájárultak, hogy a XXVII.
Röszkei Falunapokon gondtalanul szórakozhasson, kikapcsolódhasson a falu apraja-nagyja!
Köszönet a fellépőknek, oktatóknak, művészeti vezetőknek, akik zenés-táncos, kulturális produkcióikkal
szórakoztatták a nézőket. Köszönjük a töltött káposzta-főző versenyünk zsűritagjainak – Frank Zsolt, Fülöp Pál és
Csányi László-, hogy végigkóstálták, pontozták, véleményezték az ételeket.
Hagyományainknak megfelelően az idei falunapokra is érkezett delegáció testvértelepülésünkről, a romániai
Végvárról. A vendégeket röszkei családoknál szállásoltuk el, akiknek szívből köszönjük segítségüket.
Legvégül hálás köszönetünket fejezzük ki a Suttogó hasábjain azon cégeknek, egyéni vállalkozóknak,
szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik a falunapok programsorozatát és a gyermekprogramok megvalósítását
támogatták: Bata Erika, Csonka Imre, Csonka Norbert, Csóré Zoltán, Deszk Község Önkormányzata, Domaszék
Nagyközségi Önkormányzata, Euro-Chicken Élelmiszeripari Kft., Forró Fogadó, Gál László, Horváth Géza, Kiss
Józsefné, Kószó József, Kristóné Kiss Bettina, Lakatos Erika, Moltech AH Kft., Mórahalom Város Önkormányzata,
Ördög Tibor, Pintér Csaba, Röszkei Gazdakör, Röszkei Teleház, Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft., Ruzsa Község Önkormányzata, Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde, Unilever Magyarország Kft., Üllés Nagyközség Önkormányzata, Vas Róbert, Vér József, Vér László,
Vita-Vox Bt. Médiapartnerünk: Móra-Net TV

TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉSI PROJEKTRŐL
Tisztelt Lakosság!
A Csongrád Megyei Önkormányzat a terület- és gazdaságfejlesztési feladatkörén belül aktív befektetésösztönző
tevékenységbe kezd. A cél növelni a befektetői aktivitást a megyében, a megye településein, hiszen ennek
eredményeként minőségi munkahelyeket várnak, illetve azt, hogy az új befektetéseknek köszönhetően a már
működő helyi vállalkozások piaci pozíciója is javul, komoly beszállítói lehetőségek nyílhatnak helyben.
A projekt feladata, hogy Csongrád megyét és annak településeit megismertesse és vonzóvá tegye a külföldi
befektetők számára. A munka jelenlegi szakaszában egy komplex adatbázis létrehozása valósul meg.
Befektetési szempontból relevánsak lehetnek különösen azok ingatlanok (szántó, rét, legelő, kivett tanya, telephely,
építési telek, beruházási terület, stb…), amelyek közút mellett vagy annak közelében helyezkednek el,
közműellátottsággal vagy részleges közműellátottsággal rendelkeznek vagy az kiépíthető.
A fentiekre tekintettel kérjük mindazon ingatlantulajdonosokat, akiknek befektetési szempontból releváns
ingatlanjuk van, hogy az adatbázis felállításához szükséges adatlap (mely az ingatlan legfontosabb adataira és
paramétereire kérdez rá) kitöltése végett keressék fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalt.
Az adatlap a település honlapján (www.roszke.hu) is elérhető. A kitöltött és a Röszkei Polgármesteri Hivatalba
eljuttatott adatlapok továbbításra kerülnek a Csongrád Megyei Önkormányzat részére.
További kérdés esetén a Röszkei Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben kérhető felvilágosítás.
Röszke Község Önkormányzata
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.07.12-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 2. sz.
módosítása
A költségvetési rendelet módosításával a 2017. 04-06.
havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve
bevételi többletek rögzítése történt meg, illetve sor
került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok
módosítására is.
A képviselő-testület a módosító rendeletet egyhangúlag
elfogadta.
2./ Tájékoztató a Beretzk Péter Természetvédelmi
Klub 2016. évi tevékenységéről
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub részéről Sára
Endréné elnök asszony megküldte a képviselő-testület
részére az egyesület 2016. évi tevékenységről és az
Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját, melyet a testület egyhangúlag
elfogadott.
3./ Tájékoztató Röszke Község Egészségvédő
Egyesületének 2016. évi tevékenységéről
A Röszke Község Egészségvédő Egyesület részéről
Makra Lajosné elnök asszony számolt be a 2016. évi
tevékenységről és az Önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról. Elmondta, hogy az összeget
elsősorban az Egészséghét megszervezésére fordították.
4./ Tájékoztató a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
2016. évi tevékenységéről
A Hagyományőrző Nyugdíjas Klub képviseltében Fodor
Lászlóné klubvezető asszony számolt be a 2016. évi
tevékenységről és az Önkormányzat által nyújtott
támogatás
felhasználásáról.
Megköszönte
az
Önkormányzat támogatását.
5./ Tájékoztató az Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2016.
évi tevékenységéről
Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub képviseltében Németh
Ferdinándné klubvezető asszony asszony megküldte a
képviselő-testület részére a klub 2016. évi
tevékenységről és az Önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, melyet a
testület egyhangúlag elfogadott.
6./ Tájékoztató a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
A Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részéről
Kothencz Ákos ifjúsági polgármester úr, megküldte a
képviselő-testület részére a szervezet 2016. évi
tevékenységről és az Önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, melyet a
testület egyhangúlag elfogadott.
7./ Tájékoztató a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület 2016. évi tevékenységéről
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
részéről Magyari László elnök úr számolt be a 2016. évi
tevékenységről és az önkormányzat által nyújtott
,

támogatás felhasználásáról. A beszámolót a testület
egyhangúlag elfogadta.
8./ Tájékoztató a Röszkei Gazdakör 2016. évi
tevékenységéről
A Röszkei Gazdakör részéről Szalma István elnök
megküldte a képviselő-testület részére az egyesület
2016. évi tevékenységről és az Önkormányzat által
nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját,
melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
9./ Tájékoztató a Röszkei Sportkör 2016. évi
tevékenységéről
A Röszkei Sportkör részéről Horváth Béla elnök úr
számolt be a 2016. évi tevékenységről és az
Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról.
Elnök úr megköszönte az önkormányzat támogatását.
10./ Tájékoztató a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház
Közhasznú
Egyesület
2016.
évi
tevékenységéről
A Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület részéről Borbásné Márki Márta
elnök asszony számolt be a 2016. évi tevékenységről és
az
Önkormányzat
által
nyújtott
támogatás
felhasználásáról. Megköszönte a Teleház dolgozóinak az
egész éves, a település életében hiánypótló munkáját.
11./ A 2017. július 1-jétől alkalmazható étkezési
nyersanyag-normák, térítési díjak és eladási árak
megállapítása
A Képviselő-testület a Röszkei Településfejlesztőüzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.nél a 2017. július 1. napjától alkalmazható étkezési
nyersanyagnormákat, térítési díjakat és eladási árakat
határozatával jóváhagyta.
12./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2016. évi beszámolója
A Képviselő-testület a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása 2016. évi beszámolóját
megtárgyalta és azt elfogadta.
13./ A Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2016. évi beszámolója
A Képviselő-testület a Domaszék – Röszke
Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2016. évi
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta.
14./ Tájékoztató a környezet állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint az 51. § (3) bekezdése szerint: A települési
önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat
is) a környezet védelme érdekében (…) e) elemzi,
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és
arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
(folyt. a köv. oldalon)
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A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a
települési önkormányzat szükség szerint, de legalább
évente tájékoztatja a lakosságot”.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került a környezet
állapotáról szóló tájékoztató, melyet a képviselő-testület
jóváhagyott. A tájékoztató elérhető a www.roszke.hu
honlapon.
15./ Király Tibor építésügyi kérelme
A Képviselő-testület építésügyi állásfoglalás iránti
kérelem ügyében döntést hozott, mely szerint a Röszke
belterület 641 hrsz-ú ingatlanon a meglévő lakóépület
toldalékaként megépült földszint és tetőtérbeépítéses
egylakásos lakóépület bővítés „csurgó” elhagyásával
történő fennmaradási és továbbépítési engedélyezése
önkormányzati érdeket nem sért.
16./ A Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde vonatkozásában az óvodai és
bölcsődei csoportok számának jóváhagyása
Kószó Zoltánné a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde intézményvezetője a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés d) pontja alapján az indítható óvodai, illetve
bölcsődei csoportok számára vonatkozóan az alábbi
javaslattal élt:
- A 2017/2018-as nevelési évben 5 (öt) óvodai
csoport indítása (4 csoport a belterületi székhelyen,
1 csoport külterületi telephelyen).
- A 2017/2018-as nevelési évben 2 (kettő) bölcsődei
csoport indítása.
Emellett a Méhecske, a Micimackó, a Napraforgó és a
Kincskereső óvodai csoport esetében a csoportok 25 fős
maximális létszámának megemelését kérte a képviselőtestülettől.
A képviselő-testület az indítható óvodai, illetve bölcsődei
csoportok számát a javaslat szerint elfogadta, valamint
hozzájárult a fenti óvodai csoportok esetében a
létszámemeléshez.
17./ Egyebek
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló

TISZTELT LAKOSSÁG!
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi
környezet állapotának alakulásáról a
települési önkormányzat szükség szerint,
de legalább évente tájékoztatja a
lakosságot. Az említett tájékoztatót az
érdeklődők a www.roszke.hu honlapon
olvashatják.
Borbásné Márki Márta
polgármester

Falusi Suttogó
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7 pont és a III.1.
pont szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására kiírt pályázati kiírás 1.b
pontja szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására.
A pályázat célja: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése,
új térfigyelő pontok kiépítése
A pályázat költségvetése: Beruházási költség bruttó 33
401 000 Ft.
A képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata és
az ANZOTA Kft. (6762 Sándorfalva, Kossuth u. 14/A.,
képviseli: Kalapács Zoltán) megkötendő a Röszke község
külterületén lévő földutak gépi karbantartására vonatkozó
vállalkozói keretszerződést megtárgyalta és az abban
foglaltakat elfogadta.
18./ Kitüntetések adományozása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatával úgy döntött, hogy a helyi kitüntetés
adományozásának feltételeiről szóló 15/1996. (IX. 20.)
Kt. rendelet alapján Hódi János részére a lövészsport
területén az általa elvégzett munkája elismeréseként
„Röszkéért Hűséggel” kitüntetést adományoz.
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatával elismerését fejezte ki Nagy Ritának a
kick–box
sportágban
elért
teljesítményéért,
eredményeiért.
A Képviselő-testület felkérte Borbásné Márki Márta
polgármestert emléktárgy beszerzésére és annak
átadására.
Képviselői előterjesztésként elhangzott, hogy lakossági
megkeresés érkezett Szociális Szövetkezet létesítése
kapcsán.
A Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy kerüljön
megvizsgálásra, hogy az Önkormányzat közreműködhete egy Szociális Szövetkezet létrehozásában, ennek
keretében kerüljön megvizsgálásra a Szociális
Szövetkezet üzleti terve is.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

PATKÓ LOVASSZÍNHÁZ AJÁNLÓ

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!

Falusi Suttogó

7. oldal

2017. augusztus

Tájékoztató az Erzsébet utalványok átvételéről
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok részére
Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ügyfeleinket, hogy a 2017. augusztus 1jei jogosultság alapján kiutalandó Erzsébet-utalványokat a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak személyesen
vagy meghatalmazott útján tudják felvenni a Röszkei Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőinél.
Az átvételre kijelölt napok:
2017. augusztus 29. (kedd) 8.00-16.00 óráig,
2017. augusztus 30. (szerda) 8.00-18.00 óráig.
Jogszabályváltozás következtében a támogatás összege is emelkedett. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek után 6.000,- Ft, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete is megállapításra került
6.500,- Ft értékű Erzsébet utalvány kerül kiadásra.
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez
érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalványra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal
felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez írásos – személyazonosító adatokat
tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott – meghatalmazás szükséges.
Együttműködésüket köszönjük!
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Bite Sándorné sk.
ügyintéző

Mindig meghatódom, ha szépkorú időst köszönthetek! Ezek a
pillanatok kivételesek, nem csak a polgármesternek, hogy
részese lehet, hanem minden alkalommal látom, hogy a
családtagok, a gyermekek, unokák és dédik is igazi
örömünnepként élik meg a köszöntést! Hálás vagyok minden
ilyen szép pillanatért, hogy én is ott lehetek! Így volt ez Pista
bácsinál is, igaz, hogy elkéstem, várni kellett rám, de Pista
bácsi 95 éve bölcsességével és türelmével kezelte a helyzetet,
hiszen, mint mondta ilyenkor már sehová nem siet az ember!
Koccintással koronáztuk m
eg ezt a pillanatot, hiszen fia, Fehér Pista erre a kivételes
alkalomra tartogatta azt a több évtizedes saját készítésű borát
és pálinkáját, amivel Pista bácsi egészségére koccintottunk!
Persze, beszélgettünk az elmúlt időkről, fiatalságról, nehéz fogságról, hazatérésről és családalapításról, a mostani
életéről, amit szeretetben, fia féltő-óvó gondoskodása mellett élhet meg a mindennapokban. Milyen szép lenne, ha
minden idős embernek juthatna ilyen szeretet!
Egész életében a számára oly kedves tanyán élt, de három éve beköltözött a
fiához a faluba, aki minden nap maximálisan gondját viseli.
Pista bácsi szavaival élve: ” az ellátásommal meg vagyok elégedve” ☺.
Unokái és Dédunokája is látogatják, ahogy az idejük-munkájuk engedi, sokat
dolgoznak, de Pista bácsi örül, hogy a mai világban jól megállja a helyét
mind a két Unokája. Szeret mesélni Nekik a régi dolgokról, amit Ők nagy
szeretettel hallgatnak, legfőképp akkor, mikor a szibériai fogságról beszél.
Sok minden történt akkoriban Vele, ezeket a negatív és pozitív élményeket
szeretné még átadni Nekik. Szeretné, hogy sokáig emlékezzenek arra, hogy
volt egy ilyen Tatájuk és Déditatájuk, aki megjárta az élet nagy lépcsőfokait.
A 95.-ik születésnapon sok vendég volt, közeli rokonok, szomszédok, az
ünnepelt nagyon jól érezte magát, finom ebéd és három szülinapos torta
köszöntötte!
Mit kívánhatnék még e szép életút és a 95 év mellé? Csak így tovább,
derűsen, szeretettel és jó egészségben Pista bácsi!
Borbásné Márki Márta
polgármester

2017. augusztus
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A nevelési év utolsó képes
beszámolója a LEGNAGYOBBAKRÓL szól, akik
augusztus 31-én elballagnak óvodánkból, megkezdik iskolás életüket. Csak
nekik szerveződött a minden évben jól megszokott
VÍZHEZSZOKTATÁS és a
nagyok avatása óta várt, a
Annyi mindenre kell figyelni, alig győzzük.
régi öregektől hallott BÚA fejünk, a karunk, de még levegőt is vegyünk…
CSÚÉJ.
KÖSZÖNJÜK:
Horváth Ádám családjának
a bölcsibe behozott sok játékot.
Ábrahám-Furus Máté apukájának a bútorigazítást.
Balázs Norbi tatájának a
tükör keretezését.
Köteles Zara mamájának a
bábozóshoz ajándékozott
függönyt, ennek varrását
Farkas-Csamangó Zsófi
mamijának.
Magyari Péternek a bútorok rögzítését.
NAPTÁRUNK:
Takarítási szünet a benti
óvodában: 2017. 08. 21 –
31-ig, ekkor a Manótanyán
fogadjuk a gyermekeket.
A bölcsőde zárva tart:
2017. 08. 28 – 31-ig.
Nevelés nélküli nap az
óvodában: 2017. 08. 31.
Ezen a napon, 16 órakor
BÚCSÚZUNK el ISKOLÁBA
INDULÓ GYERMEKEINKTŐL, a röszkei
iskolában tanuló gyermekek a tanító nénikkel
átballagnak az iskolai évnyitóra.
Első nevelési, gondozási
nap intézményünkben:
2017. 09. 01.
Szülői nyilatkozatok
(ingyenes bölcsődei és
óvodai gyermekétkeztetés
igénybevételéhez)
kitöltésére 2017. 09. 01-én
és 09. 04-én, 7-17 óráig
van lehetőség az aulában.

A búcsúéj elmaradhatatlan eseménye az
óvónénik-gyerekek focimeccs. Kevés góllal,
igazságos végeredménnyel, amire már senki
nem emlékszik, szurkolói rendbontás nélkül
lezajlott mérkőzés volt.

Falusi Suttogó

A megtisztelő mély víz…

Egy emberként kiabáltuk,
hogy pizza, pizza, pizza…

A lányok nagy örömére,
de a fiúk lelkesedését is ébren tartva
zumbáztunk a finom pizza után.

A meglepetés mesejátékban néhányan
ugyan a farkasnak szurkoltak, de végül
győzedelmeskedett a jó: a szegény ember
állatai túljártak a gonosz eszén.

Pontosan tudtuk, hogyan kell tartani a
nyársat, hova kell tartani a nyársat, de azt
nem is sejtettük, hogy a füst mindig felénk
szál, a melegtől pedig alig látunk…

Este, késő este, mikor már minden csendes,
óvónénik megnyugtató hangján szól a mese,
és életünkben először: éjszaka
az óvodában alszunk!

Falusi Suttogó
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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk szervezésében július 17. és
21. között 24 gyermek részvételével egyhetes nyári foglalkoztatót
tartottunk a korábbi évek hagyományait követve.
Idén is a Közösségi Ház volt a helyszíne ennek a programunknak.
A foglalkoztatón részvevő 6-12 éves korú gyermekek számára
fontosnak tartottuk a közös tevékenységeket, és az együttjátszás
lehetőségét. Számos tevékenység közül választhattak a gyerekek. A
kreatív tevékenységek közöl a gyöngyfűzés és a gyöngyszövés, a
térfonási technikák – a gyerekek körében nagy sikernek örvendőszínes scoubidou zsinórral, a gipsz festés és díszítés, valamint a
pólófestés voltak a fő
alkotó tevékenységek.
Tavaly évben festettünk először pólót, és
akkor minden gyermek
el is készítette a saját,
egyedi táboros pólóját.
Ez annyira jól sikerült
program volt, hiszen
nagyon élvezték a
gyerekek, és szebbnél
szebb pólók került ki a
kezeik közül, hogy
ezen felbuzdulva idén
is lett ilyen foglakozás
kolléganőm, Forróné
Szász Julianna segítségével. Akinek kedve
volt ehhez, azok pólóra
festhették
elképzeléseiket.
Fantasztikus
pólók készültek idén is,
és volt, aki nem csak
magának, hanem a testvérének, vagy a nagymamájának is festett pólót. A kreatív foglakozásokon kívül a mozgásos játékok, tánc, csoportjátékok, társasjátékok,
csocsózás és a legózás is helyet kapott ebben az egy hétben. Az egyhetes nyári foglalkoztatót pénteken egy jóízű
fagyizással zártuk.
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni Borbásné Márki Márta polgármester asszonynak, akinek a
támogatásával Röszke Község Önkormányzata most is biztosította a programban résztvevő gyermekek napi háromszori
étkezésének a teljes térítési díját. Valamint szeretnénk köszönetet mondani Paplógó Alexandrának is, aki a tábor ideje
alatt végig velünk volt, és segítette a munkánkat. Most pedig jöjjön néhány kép a vidám hétről.
Kispál Zsuzsanna
családsegítő
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Bűnügyi szakterület:
,,Telefonos csalás”
A Szegedi Rendőrkapitányság több büntetőeljárást,
illetve szabálysértési eljárást indított az úgynevezett
„telefonos csalásos” ügyekben.
A csaló jellemzően ismeretlen telefonszámról hívja a
sértett telefonszámát, mely során azt állítja, hogy
valamelyik telefonos szolgáltatótól telefonál. A
sértetteket arra veszi, rá hogy egy kód sms-ben történő
elküldésével a tudtukon kívül mások telefonos
egyenlegét feltöltsék.
Kérek minden olvasót, hogy legyenek ilyen esetekben
körültekintőek.
Amennyiben ilyen vagy hasonló
telefonhívást kapnak, ne küldjenek sms-t kódszámokkal
semmilyen telefonszámra.
,,Rendőrség
értesítése
bűncselekmények
vagy
szabálysértések észlelése esetén”
Felhívom az olvasók figyelmét, hogy bűncselekmény
vagy szabálysértés észlelésekor, melyek esetében
szükséges a rendőri intézkedés, minden esetben a 112es segélyhívószámon tegyenek bejelentést. Lehetőség
szerint az esemény észlelését követően azonnal kérjenek
segítséget, annak érdekében, hogy az ezen a számon
elérhető Tevékenység Irányítási Központ a lehető
legrövidebb idő alatt tudjon a helyszínre küldeni
szolgálatban lévő rendőrt.

Közlekedésrendészet:
A rendkívül forró időjárás megterheli a szervezetet,
melynek sokszor szerepe van a közlekedési balesetek
bekövetkezésében. Figyelemmel erre kérem, hogy
fokozottabban figyeljenek az utakon, illetve ügyeljenek a
gépjárművezetők a megfelelő folyadékpótlásra, melynek
hiánya koncentráció - és figyelemhiányhoz vezethet. A
nyári időszakban többen közlekednek kerékpárral, így
javaslom a gépjárművezetőknek, hogy kellő figyelmet
fordítsanak az utakon a kerékpárosokra, a kerékpárral
közlekedők pedig gondoskodjanak arról, hogy láthatóak
legyenek az utakon.
Továbbra is várjuk a megtisztelő lakossági
észrevételeiket
a
62/273-234-es
telefonszámon.
Amennyiben ezen a számon nem vagyunk elérhetőek,
hívják a rendőrség 112-es segélyhívószámát.
Körzeti megbízottjainkat az alábbi számokon érhetik el:
Revák Róbert r.zls. 06-20/8520677
Tóth Attila r.tzls. 06-20/8520678
Papp Zoltán r.tzls. 06-20/8520676
Elektronikus elérhetőségünk a police@roszkenet.hu,
amire várjuk minden bejelentésüket, észrevételeiket. Az
Önök nyugalma és biztonsága érdekében szolgálunk és
védünk!
Dr. Vigh Orsolya c. r. alezredes
őrsparancsnok

Előző havi kvízünk megfejtései:
2003; Magyarkanizsa, Végvár, Saint-Pierre-de-Trivisy, 2000
Szerencsés megfejtőnk TÓTH LÁSZLÓ a Forró Fogadó sültes táljáról falatozhat.
Nyereményének kiszállításával és átvételével kapcsolatban Forró Csabát keresse:
62/273-245 vagy 30/928-9544-es számon.
E havi kérdéseink a településünk épített környezetével kapcsolatosak.
1. Helyi építészeti örökségi értéknek számít minden, az épített környezettel kapcsolatos táji-természeti, építészeti,
történeti, régészeti, néprajzi szempontból számottevő együttes, amelynek fontos a jövő nemzedékeinek történő
megóvása fontos községi és közösségi érdek. A falu képviselő-testülete a védetté nyilvánításról rendelettel döntött
2008-ban. Mely 4 épület áll helyi védettség alatt Röszkén?
2. A röszkei római katolikus templomot 1912-ben kezdték építeni a falu lakosainak adományaiból és a lakosok
megfeszített munkájával. A 3 m mély kőalapra készült építmény külső fala 77 cm-es téglafal, belmagassága 8 m,
külső magassága 15 m, tornya pedig 33 m magas. Mikor szentelték fel?
3. A művelődési házunk létrehozása az első világháborút követő nagyszabású kulturális, iskolaépítési programnak
volt része, melyben Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter az ország területén 5000 tantermet és művelődési
házakat építtetett, mellyel a tanyasi és falusi emberek oktatásához szeretett volna hozzájárulni. Mikor nyitotta
meg kapuit a röszkei művelődési ház?
A helyes válaszokat juttassák el a Teleházba! (Röszke, Felszabadulás u. 87. vagy telehaz@roszkenet.hu)
FALUSI SUTTOGÓ Röszke

Község Képviselő Testületének lapja. Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92, Szerkesztőség: 6758
Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel.: (62) 573-030, Szerkesztőség vezető: Borbásné Márki Márta. Nyomda:
S-PAW Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Megjelenik havonta 1400 példányban. Röszke Község Önkormányzata és a
Röszkei Kaláka Egyesület nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért.
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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

Az elmúlt napok rettenetes
hőségét az élővilág is nehezen
viselte. A rétek, sömlyékek sokszínűsége ezen az őszön nem
látszik teljes pompájában. A
szárazság
természetesen
a
kaszálható fű mennyiségét is
károsan befolyásolja. Reméljük,
hogy hamarosan lesz csapadék
itt a Dél-Alföldön is.
Készülünk az őszi programokra,
rendezzük a terepet. A Molnárrét és a többi tanösvény információs állomásait a következő
napokban rendbe tesszük. Ez a
munka elsősorban a sarjadó
akác hajtások kivágását jelenti.
Ebben a munkában a Röszkei
Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület lesz segítségünkre. A
Sporthorgász Egyesület nyári
táborában sikeresen működtünk
közre, a Gyálai Holt-Tisza
értékeit dolgoztuk föl. A tanösvény állomás információs anyagait sikerrel hasznosították. A táborban sok érdeklődő
tanuló vett részt a környező településekről, sok új ismeretet gyűjtöttek. Jelenleg egyre több intézmény szeretne a védett
területeinken tanulmányi kirándulást és pihető túrát szervezni. A Röszkei értékeket szívesen mutatjuk meg, szeretettel
várjuk a vendégeket. A szervezéseket megkezdtük, készítjük a szakmai munkát segítő feladatlapokat, egyeztetjük a
látogatások idejét. A sikeres pályázati programjaink rendezvényeit is megkezdjük. Egyik őszi programunk a Gyálai
Holt-Tisza meglátogatása lesz, vár bennünket a Tisza parti kézműveskedés, a csillogó vízpart. A másik túrát híres
sömlyékre, a Molnár-rétre szervezzük, vár minket madárodú park és a bográcsozás. A programok időpontját augusztus
végén fogjuk kijelölni és meghirdetni. Várjuk az érdeklődőket!
Sára Endréné elnök
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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

HIRDESSEN ÖN IS A
FALUSI SUTTOGÓBAN!
Lakossági hirdetés: 500 Ft, vállalkozói ¼ oldalnál
kisebb: 2000 Ft, vállalkozói ¼ oldal: 4000 Ft, vállalkozói
½ oldal: 8000 Ft, vállalkozói 1/1 oldal 15000 Ft
Röszkei Teleház: +36 62 573 870, telehaz@roszkenet.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés:
2017. július 2.: Kovács Levente, Kovács
Attila és Varga Katalin gyermeke
2017. július 2.: Kovács Karolina, Kovács
Attila és Varga Katalin gyermeke
2017. július 9.: Sztarek Mária Katalin,
Sztarek József és Tóth Mónika gyermeke
2017. július 16.: Nyerki Izabella, Nyerki
Roland és Varga Karolina gyermeke
2017. július 23.: Lévai Luca Zorka, Lévai
István és Szécsi Zsanett gyermeke
2017. július 23.: Czékus Maja, Czékus
Zsolt és Farkas Katalin gyermeke

Falusi Suttogó

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

Házasságkötés:
2017. július 8.: Hódi Tamás és Kéri Hermina
2017. július 28.: Benák Zsolt és Tóth Alexandra

Temetés:
2017. július 4.: Papp Ferencné Malatinszki Franciska (†2017. június 24., életének 85. évében)
2017. július 5.: Kovács István (†2017. június 25., életének 59. évében)
2017. július 17.: Sövényházi Sándor (†2017. július 6., életének 60. évében)
2017. július 20.: Kispéter István (†2017. július 11., életének 90. évében)
2017. július 26.: Haska Károly (†2017. július 15., életének 63. évében)
A hétköznapi szentmisék és liturgiák kezdési időpontja: 18 óra. A vasárnap esti szentmise továbbra is 17 órakor
kezdődik!
A hittanosok tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét szeptember 3-án, vasárnap, 9 órai kezdettel tartjuk. A hitoktatás az
ezt követő héten indul az iskolában és a plébánián.
A Bokor-keresztnél tartott hagyományos szentmisére szeptember 13-án, vasárnap 17 órai kezdettel kerül sor.

Felfüggesztették a tanyafejlesztési program két legnépszerűbb pályázatát!
2017. augusztus 7-én indult a
Tanyafejlesztési Program, melynek 3 célterületéből 2-t még aznap
fel is függesztettek.
"A tanyagazdaságok indítása és fejlesztése", valamint "A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések" célterületekre beérkezett támogatási kérelmek 200%-ban fedik le a
kiírt keretösszeget, így a Földművelésügyi Minisztérium felfüggesztette a beadás lehetőségét. Az 1.célterületre, a
Települési és térségi fejlesztések támogatására még mindig lehetséges a pályázás, a keretösszeg 327 millió forint.
A támogatás elsősorban az alábbi tevékenységekre vehető igénybe: Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére; A
tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra (pl. tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítására,
kiadvány készítésére, nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítására, fejlesztésére, tanyasi idegenforgalmat
támogató szolgáltatások fejlesztésére, esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyán élő lakosok számára, mobil
egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára, a tanya, mint tájérték megőrzése
érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatására); Tanyasi közösségi tér kialakítására; A tanyákon
élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére; A tanyán élő
lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs
eszközök beszerzésére, telepítésére; Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak
kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.
Támogatási kérelmet az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások,
egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni
vállalkozók nyújthatnak be. A pályázók a felmerülő költségek tekintetében 90%-os támogatási intenzitásra
számíthatnak, a fejlesztéshez 10% önerő biztosítása szükséges. forrás: www.palyazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Támogatónk:
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Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a
kedves olvasóimat a
Falusi Suttogó augusztusi sportoldalán.
Labdarúgás: Rövidke
nyári pihenő után, július
11-én megkezdődött a
felkészülés a megye
kettő
rajtjára,
ami
augusztus 19-én fog
megkezdődni, a felnőtteknél minden osztályban. Feljutó csapatként,
a kiírás értelmében, az
első évben mentesültünk
A még alakulófélben lévő, jövőbeli csapat és edzőjük, akik indulnak az U-19-es bajnokságban!
utánpótlás csapat indításától! Mégis az a döntés született, hogy nem hagyjuk veszni az U-16 csapatunkat, melléjük visszahívtuk a
korosztályból kiöregedett játékosokat, és az U-19 korosztályban fogjuk indítani őket! Szalma Gábor, a csapat
edzőjének kívánsága teljesült ezzel az indulással, nagyon bízik a fiatalok jövőbeni szereplésében!
Felkészülési edzőmérkőzésen a mieink a Móravárosi Kinizsi fiataljai fölött arattak fölényes győzelmet hazai
környezetben! Második felkészülési mérkőzésen viszont simán kikaptak, a jól játszó, egységes csapat benyomását keltő
Bordány fiataljaitól!
Felnőtt csapatunk első edző meccsét, a Makó II csapatával játszotta, hazai környezetben! A Makó II nyerte az elmúlt
évi bajnokságot!!! Ez nem látszott meg a háromszor harminc perces mérkőzésen! Igaz vereség lett a vége, de végig
egyenrangú partner volt a Röszke!
Második edző mérkőzésünkön, vendégül láttuk Romániából, testvértelepülésünk Végvár futball csapatát. Hasonlóan
ők is, a megye másodosztályban szerepelnek, igen szép sikerrel! Valószínűleg, jó vendéglátónak akart csapatunk
bizonyulni, ami sikerült
is nekik, mert a Végvár
jó játékkal meg is vert
bennünket!
Bánsági
barátainkat a mérkőzés
után pizzával, sörrel,
üdítővel
vendégeltük
meg a futballpályán, az
esti világításban egész
jó piknik hangulat
alakult ki!
A két testvértelepülés,
Végvár és Röszke
csapatai, első
találkozójuk előtt!

Harmadik találkozón, itthon, a Mórahalom II volt a vendégünk! Mint az eddigi mérkőzéseinken, most is háromszor
harminc percet játszottak a csapatok! Az első harminc percben egyenrangú ellenfél volt a Röszke! A vezetést is
megszerezte, de a harmad végére a vendégek egalizálták, majd át is vették a játék irányítását és a vezetést is!
A vége vereség, ami ettől a Mórahalomtól véleményem szerint nem szégyen, mert egyszerűen jobb csapat volt!
Negyedik edzőmérkőzését a falunapok miatt, idegenben játszotta csapatunk. Majd a bajnokságban is ellenfél,
Móravárosi Kinizsi vendégei voltunk a Cserepes soron, Szegeden. Itt már látszottak a csapat játékán az alapozás és az
edzőmeccseken begyakorolt, támadás és védekezési gyakorlatok! Nem volt nehéz ellenfél a Kinizsi (a pályájuk viszont
igen, nagyon rossz), egy percig nem volt veszélyben a Röszke győzelme!!!
(folyt. a köv. oldalon)
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Ötödik
mérkőzését
újra
hazai
környezetben, villanyvilágítás alatt
játszotta a csapat. Vendégünk, a már
régi barátnak mondható Horgos volt, a
„kerítés” túloldaláról! Sajnos eddigi
találkozásainkat, legyen az Horgoson
vagy Röszkén, mindig elveszítettük!
Nem történt ez most sem másként, jó
vendéglátók voltunk, megint nyert a
Horgos, négy kettőre! Mérkőzés után, a
Végvár vendéglátásához hasonlóan,
pizzával, sörrel, üdítővel vendégeltük
meg
határon
túli
barátainkat!
Felkészülési mérkőzésekről lévén szó,
Együtt a Horgos és a Röszke csapata
aki látta az eddigieket, elmondhatja, hogy alakul a Csapat, a bajnokság
kezdetére, mindenkinek meg lesz a helye, lehet a bajnoki pontokat gyűjtögetni!
Hatodik, és egyben utolsó felkészülési mérkőzésünk, itthon a SZVSE II csapatával került megrendezésre. A mérkőzések
lekötési idejében még nem tudtuk, hogy a szegedi egyesület is ellenfelünk lesz a bajnokságban. A sorsolás szeszélye folytán,
idegenben, a SZVSE pályán, augusztus tizenkilencedikén, velük kezdi meg a bajnoki pontok vadászatát a Röszke! Sajnos a
mérkőzésbe beleszólt az időjárás is, égdöngés, villámlás és eső formájában! Kényszerű villámlás szünetet kellett beiktatni a
játékosok biztonsága érdekében! A még mindig hiányosan felálló Röszke ezen a mérkőzésén nyújtotta az eddigi legjobb
formáját, a jó csapat benyomását keltő SZVSE ellen! Mindenki azt csinálta, ami az öltözőben meg lett beszélve és az
edzéseken be lett gyakorolva.
Mondhatni ki jött a lépés, bejöttek a
cselek, mentek a kontratámadások,
hatékony volt csatáraink támadó
munkája! A középpálya részt vett a
támadásokban és a védekezés-ben
is, és persze nem hibázott a
védelem, kapusaink „lehúzták a
rolót”! Az újság cikkeinek leadási
határideje hamarabb van, mint az
első bajnoki mérkőzésünk, ezért
nem tudok, csak a szeptemberi
Suttogóban beszámolni, igaz akkor
már többről is!
HB

GYERMEK HORGÁSZVERSENY
Kedves horgász és horgászatot kedvelő Gyerekek!
Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
(R.S.T.E.) gyermek horgászversenyt rendez 2017. 08.
26-án (szombat) általános iskoláskorú gyermekek
részére.
Helyszín: Gyálaréti Holt-Tisza „Lisztes” szakasza
A versenyen a részvétel ingyenes, a verseny költségeit
az egyesület biztosítja. A kísérők részére térítés
ellenében a VIVA PIZZÉRIA tud biztosítani pizza
ebédet és italt. Nevezést a 2002-ben és az azt követő
években született gyermekektől fogadunk el.
Program:
07.00 Gyülekező VIVA Pizzéria és Söröző
7.15 Sorsolás
8.30 Horgászverseny
11:30 Mérlegelés a horgászhelyen
12:30 Eredményhirdetés, pizza ebéd

Horgászni 1 db
úszós készséggel, 1
horoggal lehet! Rakós bot használata
tilos! Használható
etetőanyag menynyisége: 5 kg (nedvesen bekeverve). Megengedett élő anyag mennyisége
1 liter. Szúnyoglárva használata tilos!
Nevezéseket legkésőbb 2017. 08. 25. 12.00-ig kérjük a
„Macsek”kisállat eledel és horgászboltban leadni. Tel.:
06-30-5792616. Díjazás fiú és leány kategóriában.
Érdeklődni a 06-70-3139920 telefonon Magyari László
verseny főrendezőnél lehet.
Minden versenyen résztvevő gyermeknek és
kísérőjének
jó
szórakozást,
kikapcsolódást
kívánunk!
A felnőtt horgászokat tájékoztatjuk, hogy a verseny
idejére a verseny helyszínén horgászati tilalom lesz
érvényben.
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Kis elsősök nagy kalandja
Nagy izgalommal indultunk iskolás
évünk első utazására, a Szegedi
Füvészkertbe. Itt növénykülönlegességek
vártak minket, bepillantottunk a lepkeház
trópusi birodalmába és az óriások
fűszerkertjében is vendégeskedtünk.
Sokat
sétáltunk,
egyensúlyoztunk,
játszottunk,
s
rácsodálkoztunk
a
növények és állatok szépségeire. Nagyon
elfáradtunk, amit csak egy hűsítő fagyi
csillapíthatott.
A második nap Lucáék vártak minket
hintával, építőjátékokkal, hatalmas zöld
gyeppel és kalandos térképolvasással.
Nagyon
jót
játszottunk,
nagyon
kellemesen elfáradtunk és ismét jót
fagyiztunk!
Köszönet Kovács Luca anyukájának,
Szilvi néninek és Zsuzsa néninek a
szervezésért.

SuliTábor 2017.
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Június végén harmadik alkalommal szerveztünk egyhetes nyári tábort, melyen 60 tanulónk
vett részt.
Most sem maradtak el népszerű programjaink, köztük a csocsózás és a reggeli torna, a
mórahalmi strandolás, az ugrálóvár és az óriáscsúszda, a kézműves foglalkozások, a
kerékpáros akadálypálya, a kémiai és fizikai kísérletek, a daltanulás, a különböző ügyességi
versenyek.

Ezek mellett azonban minden évben igyekszünk újabb elfoglaltságokkal is szórakoztatni a
gyerekeket. Idén népi fajátékokat és más régi gyerekjátékokat ismerhettek meg táborlakóink.
A ránézésre egyszerű feladatokról mindenki számára gyorsan kiderült, hogy bizony sok
türelmet és ügyességet igényelnek!
A Grimm-Busz Színház először látogatott el hozzánk, de reményeink szerint nem utoljára!
Előadásuk nemcsak a gyerekeknek, de a tanároknak is felhőtlen szórakozást nyújtott, volt
móka és kacagás bőven. Az előadás közben néhány diákunk színészként debütált, a nagyobb
fiúk pedig dicséretet kaptak a társulattól önkéntes technikai közreműködésükért.
Szegedi kirándulásunk célpontja ezúttal a Tisza-part volt, ahol hajóra szállt a csapat és egy
tiszai kiránduláson vett részt. A sűrű mennydörgések és a szakadó eső kellő izgalommal
fűszerezte ezt az egyébként is csodás, látnivalókban bővelkedő programot. Ezt követően a
közös fagyizás és játszóterezés sem maradt el, hiszen újra kisütött a nap.

Utolsó kirándulásunk
Az idei osztálykirándulás volt a legjobb!
Hogy miért? Azért, mert ez volt az utolsó
bevetésünk együtt. A most elballagott
nyolcadik osztály kihurcolkodott kettő
napra a sziksóstói paplakba, amit
mindannyian nagy örömmel vártunk. Az
indulás már mókás volt, mert az autóba
szóló zenét még a faluvégén is
hallhatták.
Amint
odaérkeztünk,
felállítottuk a sátrakat némi felnőtt
segítséggel, és ezek után jött a krumpli
pucolás! Először nem hangzik olyan
izgalmasnak ez a tevékenység, de ha a mi
osztályunk pucol krumplit, akkor nem
kell már cirkuszba menni a jó
szórakozásért. Miután kész lett a finom
krumplipaprikás, nagy örömmel ült
mindenki asztalhoz, és természetesen
nem maradhatott el a koccintás sem… a
vízzel koccintás! Ezek után azt hinné az
ember,
hogy
nyugalmas
délután
következett. De nem a nyolcadikkal!
Ebéd után már izzítottuk a vízilufit, ami
nagyon jó szórakozás volt, sőt még a
tanárok is élvezték! Sajnos másnap már
pakolnunk kellett, de hazafelé úton is
volt bőven móka és kacagás. Ezért a jó
kirándulásért és a szép 8 évért
köszönettel tartozunk: Kissné Veres
Györgyi tanárnőnek és Fazekasné
Molnár Éva tanító néninek, valamint a
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola
tanárainak!
Gyulai Jázmin 8.o.

Ezúton szeretnénk megköszönni Önkormányzatunknak, hogy támogatták az étkeztetést.
Köszönjük továbbá a támogatását Kovács Gergely nagypapájának és apukájának, akik saját
kezűleg készítettek fajátékokat, Varga Márk családjának, Forró Botond és Csanád szüleinek,
valamint a pedagógusoknak, az önkormányzat, az iskola és a röszkei konyha dolgozóinak!

Hívogat az iskola…
Még javában tombol a nyár, a tanárok és a
tanulók élvezik a gondtalan vakációt. De lassan
ideje gondolatban készülni az előttünk álló
tanévre, főleg nekünk, pedagógusoknak, iskolai
dolgozóknak, mert augusztus az a hónap,
amikor
a
következő
tanév
feladatai
megtervezésre kerülnek.
Az iskolában folynak még a festési,
karbantartási munkálatok. A nagytakarítás
ütemezése a nyár elején megtörtént és aszerint
halad. A pedagógusok a tényleges munkát
augusztus 21-én kezdik meg, de hiszem, hogy
mindenki odahaza már tervezgeti a jövő évi
tennivalóit.
Remélem, hogy az előttünk álló tanévben is
tudunk tanulóinknak a kötelező feladatokon túl
sok színes, tanórán kívüli programot nyújtani,
ami tartalmasabbá, szebbé, emlékezetesebbé
teszi az együtt töltött napjainkat! Élményekkel
teli, szép tanévet kívánok minden kedves
tanítványunknak és szüleiknek!
Szécsényi Marianna, intézményvezető

Kedves Szülők és Tanulók!
A tanévkezdéshez szükséges fontos
események rendje:
Javítóvizsga időpontja
2017. augusztus 23. (szerda) 8 óra
Gyülekező a főépület földszinti
folyosóján 7:45-től
Tankönyvosztás
Helyszíne: főépület I. emelet
2017. augusztus 29. (kedd)
9:00 – 14:00 óráig
2017. augusztus 30. (szerda)
14:00 – 18:00 óráig
Minden évfolyamon ingyenes
tankönyvellátás biztosított!
Tanévnyitó ünnepély
2017. augusztus 31. (csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: az iskola Sportcsarnoka
Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.
(péntek)
Gyülekezés az iskolaudvarban 7:30 - ig
Szécsényi Marianna,
intézményvezető

2017. augusztus

18. oldal

Még több kép: www.roszke.hu
www.facebook.com/RoszkeiTelehaz

Falusi Suttogó

