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Falusi Suttogó

Szállj, szállj,
ökörnyál,jön az ősz,
megy a nyár.
Megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.

Elkezdődött 2017/2018-as nevelési év.
Sokszor még a gyakorlott ovisoknak is
nehéz újra elindulni szeptemberben az
óvodába, hiszen kevesebb időt tölthetnek
el otthon, korábban kell felkelni, úgy
összességében többet kell szót fogadni,
odafigyelni egész nap. Ugyanakkor
örömmel tölt el mindenkit, hogy várják a
régi pajtások, a nyáron már elfelejtett ovis
játékok. Mi felnőttek is nagyon vártuk már őket. Igyekeztünk a
Búcsú az óvodától, egy utolsó integetés
csoportszobákat előkészíteni, kicsinosítani az érkezésükre, hogy minél
kényelmesebben, barátságosabban induljon az év. Ehhez a kényelemhez
járult hozzá az a nagy volumenű nyári munkálat, amelyet valójában, egy
önkormányzati pályázat keretén belül megvalósuló infrastrukturális
fejlesztés tett lehetővé. Ezen belül korszerűsödött a hűtés – fűtés
rendszerünk, gazdagabbak lettünk egy akadálymentesített mosdóval, és
ezzel összefüggésben a csoportszobához tartozó gyerekmosdót is
átépítették. Minden nagyon szép és barátságos lett, köszönjük! Itt
ragadnám meg az alkalmat, hogy a csoportok nevében megköszönjem
Bényi Balázs és Dobó Hanna apukájának önzetlen segítségét is, hiszen
munkájuk folyományaként használhatóbbak és szebbek lettek a
csoportjaink. Most az óvodát újra betölti a gyermekcsicsergés.
Nagyok vagyunk, jelzi a “nagyok karkötője”
Meghallgattuk a rengeteg nyári élményt, melyet néhányan meg is
örökítettek egy-egy szép rajzon. Rácsodálkoztunk, ki mennyit nőtt a
nyáron, megemlékeztünk a „régi” iskolafelé kacsingatóinkról, akik már az iskola padjait koptatják. Megbeszéltük az új
státuszokat, hogy ki lett középsőcsoportos, s ki nagycsoportos korú. Végül a már rendhagyó „iskolafelé kacsingató”
avatáson megtapsoltuk a legnagyobbjainkat.
Szeptember 8-a fecskehajtó kisasszony napja, ekkor szoktuk elbúcsúztatni a költöző madarainkat. Ez természetesen
most is megtörtént minden csoportban külön – külön.
12-én pedig az iskolafelé kacsingatókkal hajókiránduláson vettünk részt. Mindenki nagyon jól érezte magát, láthattunk
különböző vízi járművet, és vízben illetve vízhez közel élő állatot. A reggeli szürke felhők elkerültek minket,
szerencsénkre egy csöpp eső sem esett. Hazatérve ezt az élményt dolgoztuk fel a csoportokban különböző módokban és
technikákkal.
Köszönik a Manócskák az évindító kincseket Zsáki Zsigmond, Nagy
Ábel és Kószó Panna szüleinek és a ZoLion Kft.-nek.
Köszönjük Juhász Anna Léna és Szekeres Kornél anyukájának a
bölcsiseknek ajándékozott sok szép játékot, Magyari Péternek az új
üzenőfal és a firkafal rögzítését.
Programjaink:
• Új óvodások, bölcsődések folyamatos befogadása.
• Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők családlátogatáson
ismerkednek a közösségünkbe újként érkező gyerkőcökkel.
• Szeptember 25-ei héten szüreti hetet tartunk. A héten
délelőttönként szeretettel várjuk a kisgyermekeknek NÉPMESÉT
Hajókirándulás a nagyokkal
MESÉLNI SZERETŐ SZÜLŐKET a Magyar Népmese Napja
alkalmából.
• Szeptember 30-án várjuk a családokat az önkormányzat
hagyománnyá vált családi napjára a Közösségi Házba.
• 10. 02 – 10. 13. őszi papírgyűjtés, várjuk a felesleges
papírhulladékot az óvoda teraszán.
• 10. 10 – 11. Piaci kirándulás az iskolafelé kacsingatókkal
• 10. 27. Őszi daljáték-fűzés bemutatása a szülőknek.
• 10. 31-ig várjuk a használt elemeket a gyűjtődobozainkba.
Kellemes őszi napokat kívánok:
Bölcsis udvari játék, az új bölcsisek befogadása

Kisné Auffenberg Tímea
óvodapedagógus
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Kedves Röszkeiek!
Az elmúlt hetekben számos párbeszédet, véleményt és
javaslatot olvashattam az egyik legnépszerűbb közösségi
oldalon a Facebook-on, a településünket érintő fontos
kérdésekről és problémákról. Szeretném jelezni, hogy
igyekszem minden közérdekű véleményt és kritikát, jó
javaslatot
elolvasni,
figyelemmel
követem
a
megfogalmazott kéréseket és véleményeket, és azokra
keressük is a megoldásokat.
Szomorú és jogos fölvetés a szülők részéről a
vandalizmussal,
az
értelmetlen
rongálásokkal
összefüggésben kialakult helyzet felvetése. A műfüves
kispálya közvetlen környezetében kialakult állapotok
jogosan fölvetik azt a kérdést, hogy érdemes-e azért
dolgozni, megfelelő, a sportolásra és a kikapcsolódásra
egyaránt alkalmas közösségi teret létrehozni az
ifjúságnak, amit a fiatalok, azok, akiknek készítettük
semmire nem becsülnek? A fából készült filagória
védőrácsai letépkedve, az asztal felgyújtva, rajta ezernyi
cigarettacsikk lenyomata, összefirkálva, összkarcolva,
vésve a szép kerti bútorzat! A pálya és a zöldterület egyegy hétvége után háborús övezetre hasonlít, szemétszemét hátán eldobálva, szétrugdosva, amerre csak a
szem ellát! Történik ez úgy, hogy közvetlen a filagória
mellett egy nagyméretű szemétgyűjtőt helyeztünk el,
amit minden héten többször ürítünk is! Nem ezért
készítettük ezt a helyet! Azt gondoltuk és azt szeretnénk,
hogy a fiatalok, akik oda járnak, és állítólag imádják ezt a
helyet, ne csak szeressék, hanem védjék és megbecsüljék!
A sorozatos rongálások eredményeképpen a kerti asztalt
és padokat beszállítottuk a hivatal udvarába, komoly
felújítást igényelnek, már ha rendbe tudjuk egyáltalán
hozni őket! Nincs lehetőségünk állandó őrző-védő
személyzetet állítani a területre! A rendőrség és a
polgárőrség is tud a problémáról, folyamatosan fogják
figyelni a területet és a járőrözések alkalmával is kiemelt
figyelmet fordítanak rá. A védelmi központ épületén
elhelyezett kamera nem lát be az elkerített filagóriába.
Ezt műszakilag csak egy új kamera elhelyezésével
tudnánk megoldani, amit közvetlenül a kerti beülőhöz
lehetne elhelyezni. Nincs illúzióm arra vonatkozóan,
hogy meddig működne… De felmérjük a lehetőségeket,
hogy megoldódjon ez a gond is. Kérem a szülőket,
segítsenek nekünk! Beszélgessenek el gyermekeikkel,
tudják meg, mi történt a hétvégén, láttak-e bármi
rongálást ahol a csemetéjük megfordult, hiszen ez a
jelenség nem csak erre a területre jellemző, hanem a
Hunyadi-Rózsa utcai játszótéren is tapasztalható. Jogos a
kritika a nagy játszótér játékaira vonatkozóan, hiszen
ezek a fa eszközök elöregedtek, de nagyon sokszor a nem
megfelelő igénybevétel és vandalizmus miatt is
károsodnak. Július hónapban Dobó Jóska amennyire
lehetett és az állapotuk engedte, rendbe hozta a fa
játékokat, majd lefestettük őket. A területet kaszáljuk,
rendben tartjuk, de ezeket a játékokat már felújítani nem
érdemes. Igen, fontos, hogy egy településnek legyen szép
játszótere, de nagyon nehéz minden igényt kielégíteni,
hiszen a kisgyermekes családoknak a játszótér a fontos,

2017. szeptember
másoknak az új út, megint mások azt gondolják, hogy a
csapadékvíz-elvezető rendszert kell rendbe tenni és
sorolhatnám még, hogy mennyi kérés és elképzelés
fogalmazódik meg évről-évre az itt élőkben! Azt
gondolom, ez jó dolog! Hiszen így tudjuk azt
biztonsággal,
hogy
milyen
fejlesztésekben
gondolkodjunk! De egyszerre lehetetlenség! Ha idézni
szeretnék, ezzel kapcsolatosan egy verssor jut eszembe:
„dolgozni, csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy
az égen, úgy érdemes”! A mi szándékunk is ez! Jól és
pontosan dolgozni! Játszótér ügyben szándékaink szerint
a jövő évben szeretnénk teljesen megújítani a nagy
játszóteret és a művelődési ház melletti kis játszóteret is.
A fa játékok elbontásra kerülnének és helyükre modern, a
mai kor igényeinek megfelelő eszközök kerülnének
letelepítésre. Alaphangon is közel 20 millió forint egy
modern, az igényeknek megfelelő játszótér kialakítása.
Higgyék el, mi is nagyon szeretnénk, hogy
megvalósuljon! Ennek érdekében mindent meg fogunk
tenni, de a forrásokat csak saját erőből tudjuk biztosítani
rá! A 20 millió forintnak rendelkezésre kell állnia a
megvalósításhoz! A következő évi költségvetésünk
tervezésekor a játszóterek létesítésére biztosított
pénzeszközök biztosítása első helyen szerepel majd!
Más. Olvastam újfent véleményt arra vonatkozóan, hogy
milyen jó lenne egy kerékpárút Röszke-SzentmihálySzeged nyomvonalon. Ezzel is egyetértek! Több éve már,
hogy ebben az ügyben egyeztetünk, jelzek, kérek,
gondolkodtunk határon átnyúló pályázatban is
Magyarkanizsával, de úgy tűnik, hogy ez a fejlesztés így
nem valósítható meg. A Szentmihályra vezető út a
másodrendű árvízvédelmi töltés tetején vezet keresztül,
így nem adnak hozzájárulást ahhoz, hogy ezen a
nyomvonalon kerékpárút épüljön. Az út jelenlegi
szélessége sem teszi lehetővé kerékpárút kialakítását,
hiszen jelenleg is csak „centizve” fér el egymás mellett
két gépjármű. Nem véletlen, hogy a közösségi
buszközlekedést sem engedélyezték ezen az útvonalon.
Az utat jelenlegi információim szerint talán még ebben az
évben, de legkésőbb jövőre felújítják, új aszfaltburkolatot
kap, így majd remélem, hogy a kerékpár is könnyebben
gurulhat rajta. Természetesen nem mondunk le róla, de
nem túl kecsegtetőek a reményeink erre vonatkozóan.
Egyébként visszatérve a fejlesztésekhez, többször írtam
már tájékoztatót, beszámolót közös ügyeinkről, éppen
azért, hogy a faluban élők tudjanak a terveinkről,
lehetőségeinkről és nehézségeinkről, vagy netalán
kudarcainkról is. Az idén az óvoda épületén történnek
energetikai fejlesztések, fűtéskorszerűsítés, szellőző
rendszer kialakítása, akadálymentes mosdó helyiség
építése. Ha jól belegondolok, ez is a családok igényeit
elégíti ki, hiszen kisgyermekeik komfortosabb
körülmények között élvezhetik az óvodás életet. Ezen
felül megújulás előtt állnak a háziorvosi rendelőink, a
sportcsarnok fűtésrendszere, az iskolánk épületére már
felkerültek a napelemek, aminek eredményeképpen közel
70%-os megtakarítást várunk az energia költségekre
vonatkozóan.
(folyt. a köv. oldalon)
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Jövőre hozzákezdünk a Felszabadulás utca Szent Antal
tértől a Dózsa utcáig terjedő szakaszán a csapadékvíz
elvezető rendszer teljes körű megújításához, ami több, mint
100 millió forintból valósul majd meg. Szóval, igyekszünk,
törekszünk, sokan és sokat dolgozunk azért, hogy a
röszkeiek elégedettek legyenek és szeressenek itt élni!
Ehhez az életérzéshez, a teljes elégedettséghez persze még
nagyon sok minden hiányzik, de ne felejtsük el, hogy
nagyon sok mindennel gazdagodtunk is az elmúlt 10
esztendőben! A képviselő-testület tagjai és akik a
munkánkat segítik, higgyék el, mindannyian elkötelezettek
és eredményekre törekvőek vagyunk! Mi is vágyunk a jól
elvégzett munka örömére és a településünkön élők
elégedettségére! Lesz játszótér, új játszóterek Röszkén, új
utak is, szép felújított épületek, jobb körülmények,
esztétikus környezet, de csak „pontosan szépen, ahogyan a
pénztárcánk és a lehetőségeink engedik! Ebben az
elkötelezettségem, a falum és az emberek iránti szeretetem
remélem segíteni fog továbbra is! Kérem, hogy segítsenek
minket a munkánkban, jó javaslatokkal, ötletekkel, vagy
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kéréseikkel továbbra is! Én ugyan nem bánom, ha ez nem a
Facebook útján történik, de tudomásul veszem és
elfogadom, hogy manapság ez a leggyorsabb és
legtöbbekhez eljutó közlési forma. Ígérem, továbbra is
követni fogom ezt a közösségi oldalt is, hogy naprakész és
tájékozott legyek! De továbbra is szeretettel fogadok és
várok minden olyan jelzést személyesen is, amikor egy
kicsit el tudunk beszélgetni a felvetésről és én is bővebben
tudok egy ilyen esetben tájékoztatást adni arra vonatkozóan,
hogy mit tettünk, vagy teszünk annak érdekében, hogy
nálunk, Röszkén még jobb lehessen az élet!
S zárásként még csak ennyi: 2014 évben a településünk
lakosságszáma 3400 fő volt. 2016-ban ez a szám 3502
lakos. Azt remélem, hogy ez a jelentősnek mondható
növekedés azt is jelentheti, hogy itt jó élni, fejlődik, szépül
a településünk, mindannyiunk közös örömére!
Szeretném hinni, hogy sokan gondoljuk így!
Borbásné Márki Márta
polgármester

Röszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2018. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: (2017. október 3tól az önkormányzati csatlakozást követően) a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
(Azok
a
pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.) A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázathoz csatolandó melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a
Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők.
A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei 2017.
október 3-tól tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
honlapján (http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak még
további információhoz a pályázat benyújtásának részletes
feltételeiről.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje
2017. november 7.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
- felsőoktatási
hallgatók
jelentkezhetnek,
akik
felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali
tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat,
valamint azok a fiatalok, akik
- a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tannévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt
venni.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné
és Bite Sándorné ad. (telefon: 62/573-041, 62/573-030, email cím: szociroda@roszkenet.hu, bitene@roszkenet.hu)
Borbásné Márki Márta
polgármester

LEADER Helyi Felhívások szabályossági vizsgálaton
Ezúton értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy 2017.09.11 volt a határideje a LEADER helyi felhívások rögzítésének a
pályázatok kezeléséhez használt úgynevezett IIER rendszerbe. A szabályossági vizsgálat az előzetes tervek szerint 30
napot vesz igénybe. A LEADER helyi felhívások előre láthatóan november 15-étől jelennek meg. Az alábbiakban
felsoroljuk intézkedéseinket. Összesen 287,4 millió Ft kerül kiírásra, nyolc különböző felhívás keretében, más-más
benyújtási határnapokkal.
Intézkedéseink: 1. Kulturális értékek megőrzése és megismertetése, 2. Helyi energetikai és informatikai szolgáltatások
fejlesztése, 3. Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, 4. Települési rendezvények, képzések és táborok
támogatása, 5. Helyi turizmus fejlesztése, 6. Bemutató gazdaságok támogatása, 7. Helyi termékek szolgáltatások és
termékterek létrehozása, fejlesztése, 8. A Déli Napfény LEADER Egyesület tervezési területén innovatív és energia
hatékony megoldások támogatása.
Forrás: Déli Napfény LEADER Egyesület
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ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!
TOP-5.1.2-15
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb
problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelő
minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely
már a vállalatok napi működését és a fejlesztéseik
sikerességét is kockáztatja. A PROJEKT A MÓRAHALMI
JÁRÁS
ÉS
A
KISTELEKI
JÁRÁS
IGAZGATÁSI
TERÜLETÉRE, VALAMINT A SZEGEDI JÁRÁS 5
TELEPÜLÉSÉRE TERJED KI és a tervezett tevékenységek

1.
•

is ebben a térségben valósulnak meg, tekintettel arra,
hogy a város gazdasági és foglalkoztatási szempontból is
aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó
településekkel.

•

A PAKTUM PROJEKT CÉLJA A HELYI IGÉNYEKRE
ALAPOZOTT, CÉLZOTT KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS
RÉVÉN A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐ
SZEMÉLYEK MUNKÁBA ÁLLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA.
AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT KONKRÉT CÉLJA AZ
ÁLLÁSKERESŐK KÉPZÉSE, MUNKÁHOZ JUTÁSUK
ELŐKÉSZÍTÉSE A VÁLLALKOZÓI IGÉNYEK ALAPJÁN.

•

Az együttműködés a következő településeken lakcímmel
rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés,
Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele,
Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva,
Szatymaz, Domaszék, Röszke.
Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű
célcsoportnak minősülnek azok a személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok és30 év alatti pályakezdő
álláskeresők (gyakornoki program),
3. 50 év felettiek,
4. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy
legalább egy gyermeket egyedül nevelők,
5. foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülők,
6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
7. megváltozott munkaképességű személyek,
8. roma nemzetiségű személyek,
9. közfoglalkoztatottak,
10. inaktívak.
Amit kínálunk:
Munkaadók részére:
1.
Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
(legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb 70%)
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltségtámogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos,
legfeljebb 100 %)
Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek:
• A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott
foglalkoztatást követő legalább a támogatott
időszak felével megegyező ideig folyamatosan

•

•
2.
•
•

3.
•
•
4.
5.

szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe
vevő munkavállalónál.
Munkavállalók részére a program keretén belül
lehetőség nyílik:
Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő
részvétel esetén:
képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni
és csoportos egyaránt) 100%-ban
a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás,
szállás és étkezés támogatása
a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és
járulékainak biztosítása
a
képzés
ideje
alatt
igénybe
vett
gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával
járó költségeinek támogatás
Elhelyezkedést segítő támogatások:
a
munkába
járáshoz,
munkatapasztalatszerzéshez kapcsolódó utazás támogatása (helyi,
helyközi, csoportos személyszállítás)
mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás
és a heti ingázás kezdeti nehézségeit
megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos támogatások:
a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
(helyi/helyközi) utazási költség támogatása
a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló
juttatás és járulékainak biztosítása
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások
(önéletrajzírás, motivációs és pályaorientációs
tréningek, csoportos tanácsadások)

A PROJEKT KERETÉBEN RÖSZKEI MENTORUNK, DEÁK
ANDREA FOLYAMATOS TÁMOGATÁST NYÚJT A
MUNKAVÁLLALÓKNAK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ
ÁLLÁSKERESŐ
SZEMÉLY
IGÉNYEINEK
ÉS
KOMPETENCIÁINAK MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN VAGY
SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZESÜLJÖN. A mentorálási

folyamat eredményeként fő célunk minél több
álláskereső személy munkába állásának elősegítése.
Október hónaptól Deák Andrea kétheti rendszerességgel,
minden páratlan héten csütörtök délelőtt ügyfélfogadást
tart 9:00-13:00 között a RÖSZKEI TELEHÁZBAN. AZ
ELSŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ 2017. OKTÓBER 12.

További információkért keressen fel minket az alábbi
elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda:
6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet
Deák Andrea mentor: 0630/557-10-22,
deakandreapaktum@gmail.com
www.facebook.com/PaktumIroda
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Falusi Suttogó

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.08.23-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1./
Szociális
célú
tüzelőanyag
vásárláshoz
kapcsolódóan önerő biztosítása
A
Képviselő-testület
határozata
értelmében
az
Önkormányzat támogatási igényt nyújt be szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz. Az Önkormányzat a szociális
tüzelőanyag vásárlás keretében 275 erdei m3 kemény
lombos tűzifa mennyiséget kíván igényelni. A Képviselőtestület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges
önerő összegét biztosítja. A Képviselő-testület vállalta
továbbá, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
2./
Egyebek
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatával a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének

KÉK

HÍREK

Bűnügyi szakterület:
,,Lopások- elfogott elkövetők”
Röszkei lakos jelzése alapján indult büntetőeljárás ismeretlen
személy ellen, aki a sértett által használt üvegházak területéről
lezáratlan aknából öntözőszivattyút tulajdonított el. A
rendelkezésre álló adatok alapján az elkövető felkutatására tett
forrónyomon történő üldözés eredményéül felkutatásra került
az ismeretlen tettes, akinek gyanúsítottként történő kihallgatását
követően szabadlábon hagyása mellett folyik az eljárás.
Szintén röszkei lakos tett feljelentést ismeretlen elkövető ellen,
aki a fűszerpaprika ültetvényében lévő fúrt kútról szerelvényt,
valamint az öntözéshez és karbantartáshoz használt eszközöket
és szerszámokat tulajdonított el. Rongálási kár a kútfej
eltörésével, valamint a paprikaföldön járművel történő
áthajtással keletkezett. A helyszíni szemle során felkutatott
nyomok alapján az elkövető beazonosításra került,
gyanúsítottként történő kihallgatása megtörtént.
„Bűncselekmények megelőzése”
Az elmúlt év és az idei év bűnügyi adatait figyelembe véve
kérek minden olvasót arra, hogy értékeikre fokozottan
ügyeljenek mind a sértetté válás megelőzése mind a rendőrség
és a polgárőrség bűnmegelőző munkáját ezzel segítve.
Továbbra is probléma a felügyelet és zár nélkül hagyott
kerékpárokkal kapcsolatos jogsértések. Javasolom, hogy a
kerékpárokat lezáratlanul felügyelet nélkül ne hagyják
közterületen, értéket képviselő kerti gépeiket, szerszámjaikat
éjszakára zárható helyre helyezzék el, még körbekerített
udvaron elhelyezett kerékpár esetében is, minden akár
szomszédjaikat is érintő gyanúsnak vélt esemény esetén
értesítsék a rendőrséget a lenti elérhetőségeken keresztül.
,,Favásárlással összefüggő csalások”
Kérem a lakosságot, hogy minden esetben nagyobb
mennyiségű fa vásárlásakor kérjék meg az eladót, hogy
szállítólevéllel igazolja a fa eredetét, ugyanis ezt az eladónak
és/vagy szállítónak ilyen okirattal rendelkeznie kell. Célszerű a
fa átvétele előtt ellenőrizni a fa minőségét, eredetét, valamint a
fa mennyiségét. Amennyiben ezek megfelelnek a megvásárolni
kívánt fa paramétereinek, csak ez után célszerű a fát átvenni és
kifizetni. Amennyiben gyanú merül fel csalásra, abban az
esetben értesítsék a rendőrséget lehetőség szerint még az

kezdeményezésére az ügyvezető munkaszerződésének
közös megegyezéssel történő módosítását elfogadta. Az
ügyvezető munkaideje 2017. szeptember 1. napjától heti 5
óra időtartamra módosult.
A Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője szóban jelezte azt is,
hogy a közeljövőben a munkaviszonyának közös
megegyezéssel
történő
megszüntetését
szeretné
kezdeményezni. Erre tekintettel szükségessé vált a Kft.
ügyvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása. A
képviselő-testület a pályázati kiírást határozatával elfogadta.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

elkövetők helyszínen tartózkodása ideje alatt, illetve kérjük
jegyezzék fel a rendszámot.
,,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 112-es 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:
Megkezdődött az iskolai tanév, így hétköznapokon reggel 7 és
8 óra közötti időszakban a közúti és gyalogos forgalom
jelentősen megnövekedetett. Kérjük Önöket, hogy az iskola, az
óvoda közelében fokozottan figyeljenek a gyalogos, valamint a
kerékpáros forgalomra, különös tekintettel a gyermekek
biztonságos közlekedésére.
A változékony időjárás kihat a közlekedésben résztvevők
koncentrációs képességére, erre figyelemmel fokozottabban
figyeljenek az utakon. Javasolom a gépkocsi tulajdonosoknak
az általuk használt gépjárművek őszi, majd téli időjárásra
történő felkészítésének megkezdését, hogy biztonságosan és
megfelelő műszaki állapotú járművekkel vehessenek részt a
közlekedésben. A korai sötétedés és rosszabb látási viszonyok
miatt a közlekedési eszközök kivilágítására nagyobb figyelmet
fordítsanak.
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

7. oldal
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület megrendezi
ŐSZI ÉVADZÁRÓ EGYÉNI FEEDER BOTOS
HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2017. október 01. (vasárnap)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan 100
m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
6.30-tól Gyülekező a VIVA PIZZÉRIA és SÖRÖZŐ teraszán
(6758 Röszke, Felszabadulás u.)
7.00 Megnyitó, majd sorsolás.
7.30 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (08.25-től etetés)
8.30-12.30 VERSENY
12.30-13.30 Mérlegelés
14.00-től Eredményhirdetés és ebéd
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 2500 Ft/fő (felnőtt), 1000 Ft/fő (női), 500 Ft/fő
(ifi). Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában
(csütörtökönként 14-17-ig), a Macsek Kisállat Eledel és
Horgászboltban (30/579-2616) hét közben de: 7.30-12-ig. A
nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni. Plusz ebédjegy
1000 Ft.
Nevezési határidő: 2017. szeptember 29-én 11.30-ig
(Állami Horgászjegy kötelező)
Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett
díjazásban részesül. Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó
horgász különdíjban részesül. (min. 1000 gramm)
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 db feeder bot - botonként 1-1 horoggal,
etetőkosár típusa, előke hossza és a horog mérete nincs
korlátozva. Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége max.
10 liter. Ezenkívül még összesen 2 liter élő anyag megengedett
(csonti, pinki, giliszta, szúnyoglárva). A zsákmány mérése a
helyszínen történik (versenyállásokban). A verseny idejére, a
halfajokra egyébként jogszabályban megállapított méret-,
mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs érvényben. (állami
horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza
kell engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási eredménybe.
-A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért
keretes haltartó háló használata kötelező!
A verseny idejére a Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéjén horgászati
tilalom van érvényben!
A rendezvény felelőse: Magyari László 06-70/313-99-20
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!

Kedves szórakozást,
kikapcsolódást, bulit kedvelő olvasók!
Horgász Egyesületünk ez év november 25-én második
alkalommal „KATALIN HORGÁSZBÁLT„ szervez a
röszkei művelődési házban.
Kitűnő halászlével, sültekkel, értékes tombolatárgyakkal és
a pécsi COLOR LIVE MUSIC BAND kitűnő zenéjével
várunk minden érdeklődőt. Katalin nevű kedves
vendégeink fél áron szórakozhatnak a bálon.
Érdeklődni: 70/3139920- as számon.

2017. szeptember

GYERMEKHORGÁSZVERSENY

Augusztus 26-án szombaton reggel gyülekeztek a
gyerekek és szüleik a már hagyománnyá vált gyermek
horgászversenyre.
Több gyermek is ismerősként tért vissza, hiszen részt
vettek a nyári horgásztáborban vagy az előző évi
horgászversenyen is. A sorsoláson izgatottan várták a
résztvevők. Kíváncsiak voltak, hogy mennyire van velük”
Fortuna”, melyik horgászhelyet sikerül kihúzniuk a
kalapból. A reggelire elfogyasztott finom mustáros virsli
után 21 ifjú (hölgy és úr) vette fel a küzdelmet a halakkal
Az időjárás felelős velünk volt. A horgászok számára
nagyon kedvező időben a halak azonban igyekeztek távol
maradni a csalizott horgoktól, és ez az eredményeken is
meglátszott. Ennek ellenére a horgászversenyen majdnem
minden gyerek fogott halat, a versenyt követő mérlegelés
után kiderült, hogy ki mennyit. Az eredményhirdetés után
az ifjú horgászok jóízűen fogyasztották el a VIVA
PIZZÉRIA által készített finom pizzákat.
Remélem minden ifjú horgász jól érezte magát és
legközelebb is velünk tölt egy kellemes napot.
EREDMÉNYEK
Fiuk: 1. Gutási Gábor 890 gr, 2. Tari Krisztián 830 gr,
3. Kispál Bence 770 gr
Lányok 1. Sisák Nikolett 490 gr, 2. Joó Eszter 240 gr, 3.
Kalmár Katalin 110 gr
Az első helyezettek az érmek mellett átvehették a Macsek
Kisállat és Horgászbolt ajándékát, 1-1 horgászbotot.
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GYOROK

Aradot Déva irányában elhagyva választhatunk, hogy Szabadhelynél vagy
Ópálosnál térünk le balra az országútról. Mindkét úton 5 km megtétele után
Gyorok központjába érkezünk. A település a középkortól számítva
szőlőtermesztő vidék, de komoly fejlődésnek csak az 1730-as esztendők
elejétől indult. Vörösaszú borai az 1862-es londoni világkiállításon
aranyérmesek voltak. Aradról a múlt század elején helyi érdekű vonat járt
Gyorokra. 1907-ben villamosították és ez lett a kontinens első villamos
vonala. Aradról Pankotáig és Radnáig is szállította a kirándulókat és
szőlőtermesztőket. Azidőtájt a nagy filoxéra járvány elmúltával leginkább már
A nyári lakban – Virgínia, Guzai János,
sillert és kadarkát termesztettek. A helység a XIX. század végén és a XX.
Turucz József, ifj. Nagy Gyula,
század elején módos falu lévén, az aradiak kedvelt kirándulóhelye volt.
Nagygellér Péter és Nagy Gyula
Hatalmas erdejében pihenték ki fáradalmaikat a tehetősebb polgárok.
A falu főterén a nyolcszögletű múzeum-állomásépület mögött balra kanyarodtunk és megindultunk fölfelé a meredek
hegyoldalban. A terepjáró vette az akadályt. A Szőlőhegy derekához érve már várt minket egy szakállas, jámbor, huncut
tekintetű, a külsőségeket nem túlságosan értékelő szikár, hatvanas férfiember. Együtt baktattunk fölfelé a fák és bokrok
között kitaposott ösvényen a hegyoldalhoz simuló, fából, deszkából, farostlemezekből, bútorlapokból összerakott nyári
lakig. Az előtte megülő teraszról bámulatos látvány tartja fogságban a tekintetet. Még az enyhén párás időben is láttuk a
három tornyú falut, mögötte a két kavicsbánya tavat s a látóhatárig nyújtózkodó végtelen pusztaságot. Vendéglátónk Guzai
János szerszámkészítő mester, a vidék történelmének alapos ismerője él a
viskóban feleségével a román nemzetiségű Virgíniával, aki pedig könyvelő a
vagongyárban. Gábor fiuk légi irányító. Ő külföldön dolgozik. Megtehetnék,
hogy Aradon, kétemeletes családi házukban töltik napjaikat, de jobban
szeretik ezt a csöndes, végtelenül egyszerű, vidéki, nomád-hegylakó életet.
Nagy Gyulával gyerkőc koruktól fogva jóbarátok. Még az iskolapadot is egy
osztályban koptatták. Kávé, aztán megindultunk lefelé a faluba. Betértünk
egy krigli sörre az egyik főtér közeli kiskocsmába, ahol Jánost mindenki
ismeri és kedveli. Nagy Gyulának is akadt ismerőse rövid időn belül. Vettünk
a közeli marketben némi harapnivalót, aztán usgyé a tavakhoz. A két bányató
és környéke a kavics kitermelés megszüntével üdülőkörzetté alakult. Aradi
vállalkozók strandot, szálláshelyeket, vendéglőket, teraszokat építettek itt. A
Naplemente a strandon
nyári hőségben külföldiek is sokan fölkeresik a kaspókban kihelyezett
pálmákkal, a napernyőkkel, fehér homokos stranddal csalogató, mediterrán hangulatú, éjszaka díszesen kivilágított
üdülőhelyet. Szálláshelyünk közel a parthoz, éjjel-nappal a tóra néző, teljesen nyitott homlokzatú, elegáns étterem
emeletének hátsó felén volt. A tulajdonos és Nagy Gyula jóbarátok. Így semmiben sem szenvedtünk hiányt. A strand
homokja a víz tisztasága és hőmérséklete kifogástalan volt. Párszor meg is mártóztunk és lubickoltunk benne. A tó vizén
amúgy bármilyen vízi alkalmatossággal szabad közlekedni, amit kézi erő vagy a szél hajt. Motorossal nem. A második
napon körbegyalogoltam a két tavat a part mentén. Egyedül. Jó pár kilométert lépkedtem és még többet ámultam-bámultam
a táj szépségében és a természet gyönyörűségében.
SOLYMOSKŐ

Ahányszor csak Aradról a Maros völgyében kanyargó országúton Déva felé
gurultunk és Máriaradna után balról megpillantottam a Solymoskőn
magasodó várromot, eltökéltem, hogy egyszer életemben oda fölmegyek. Ha
társam nem lesz, akkor egyedül. Idén derékon kapott a várva várt alkalom.
Máriaradna felől érkeztünk Solymosra a vár alá. Leparkoltunk a kis bolt
mellett. A rekkenő hőségben a meredek domboldalon elindultunk fölfelé. Az
utolsó harminc méter a várárok pereméig embert próbáló meredekségű volt.
Nekem! Három ifjú túrázó társam; Nagy Rita, az ifjabbik Nagy Gyula és
Nagygellér Peti meg-megálltak, hogy lássák, bírok-e velük lihegve lépést
tartani? Aggódva, sajnálkozva, szeretettel nézték szenvedésemet, de hagytak
egyedül célba érni. Elszántam magam. Ha belepusztulok is, feljutok! Nekik
Alattunk a Maros - Nagygellér Peti,
se lehetett sétagalopp a forró sziklákon a fojtogató hőségben emelkedőnek
Nagy Rita és Turucz József
görnyedve araszolni fölfelé, de nekem, - aki egymagam több évet használtam
el eddig e sártekén, mint fölöttem lépkedő három szerelmetes ifjú barátom
eddig együtt, - bizony majd kiugrott jó öreg, lüktető éltetőm a mellkasomból. Aztán egyszer csak fölértem. Az érzés és a
hegyek ölelésében kanyargó Maros látványa kárpótolt mindenért. A mély várárok partján az árnyékot adó fák lombja alatt,
kitaposott ösvényen jutottunk hátulról egy falnyíláson keresztül a várba.
Az íves kapuhoz vezető, kőlábakon átívelő fahidat már rég az enyészet birtokolja. A várat az 1270-es években Pál, szörényi
bán építtette. A 252 m magasan álló reneszánsz palota fénykorát 1444-től kezdve élte, amikor is Hunyadi János kormányzó
saját birtokaihoz csatolta.
(folyt. a köv. oldalon)

Falusi Suttogó
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Ebben az időben újabb palotaszárnnyal bővítették. Később Hunyadi Mátyás törvénytelen gyermekének, Corvin János
hercegnek adományozta. A herceg halála után Brandenburg György házasság útján szerezte meg. Többen is birtokolták a
várat az idők folyamán. 1514-ben a védősereg fellázadt és az erődítmény a keresztesek kezére került. A törökök elől Budáról
Erdélybe átvonuló Izabella királyné a legenda szerint a belső vár erkélyén kesergett saját szomorú sorsán. Az erkély
kőkonzolai most is a helyükön vannak. Solymoskő az 1700-as évek elején még stratégiai jelentőségű vár volt. Katonái a
Temesköz határait védték. A Bécsi Haditanács 1788-ban döntést hozott s a várat kiürítették és fölrobbantották. Azóta csak
pusztul. A legújabb híresztelések szerint Európai Uniós támogatás igénybevételével Déva várához hasonlóan megkezdik a
vár helyreállítását, fölújítását.
MÁRIARADNA - Még Solymoskő várának „megostromlása” előtt megbeszéltük, hogy szálláshelyünkre tartó utunk során
visszafelé megállunk a kegytemplomnál. Körbejártuk a ferences kolostor szépen felújított belső udvarát. A templom
főoltárán rokokó foglalatban elhelyezett, a szent szűzet ábrázoló papírképet. Az oltárképet elrabolni próbáló szpáhi lovának
lábnyomát megörökítő sziklát a templom falában. A templom mögött magasodó hegy oldalában pedig a kálvária kőoszlopait
a stációkkal, meg a többi emlékhelyet néztük meg. Szálláshelyünk teraszán éhesen, szomjasan huppantunk le a terített
asztalokhoz. Vacsora után megállapítottuk, hogy elfeledve a kis fáradságot, tartalmas, nagyon kellemes és emlékezetes volt a
kirándulásunk.
Turucz József

Szépkorúak találkoztak
Szeptember első szombatján ünnepi hangulatban érkeztek a Homokhátság
nyugdíjasai Röszkére. Az ősz beköszönte előtt őszülő és ősz hajú szépkorúak
találkoztak ismerőseikkel, barátaikkal, klubtársaikkal.
Németh Ferdinándné Piroska az Őszirózsák Nyugdíjas Klub vezetője
köszöntötte a népes társaságot. Külön is megköszönte Borbásné Márki Márta
polgármester
asszonynak
és
Csoportkép
Szekeresné Ábrahám Gyöngyinek a
művelődési
ház
és
könyvtár
igazgatójának, hogy mindig, minden
körülmények között kitartóan segítik a
Tombolahúzás
klub munkáját. Kovácsné Kacz Erika
és Kispál Zsuzsanna családsegítő
munkatársakra mindig számíthatnak
csakúgy, mint Perlakiné Ács Mária és
Szécsi Andrea a teleház két
munkatársának segítségére, amiért
külön is köszönet.
Az élet körforgása a 42 év alatt
beárnyékolta a klub életét is. Az
elmúlt esztendőkben örökre eltávozott
klubtagokra, Tombácz Istvánra és
Beszélgetés
Márki Józsefre, a mindig segítőkész barátokra. Pajáné Gizikére a klub sikeres
amatőr előadó művészére. Sebőkné Rozikára, aki 41 évig volt hűséges tagja a
kis közösségnek. Németh István a főzőversenyeken remekelt együtt a klub
tagjaival. Néma felállással emlékeztek az elhunyt barátokra és klubtársakra.
Az algyői Szőke Tisza, az ásotthalmi Borostyán Nyugdíjas Egyesület,
Domaszékről a Jázmin, Gyálarétről a Holdfény Nyugdíjas Egyesület érkezett a
Forró Fogadóba. Természetesen az Őszirózsák testvér klubja a
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub is elsők között kapott meghívást a
mulatságra. Kővári Tibor baráti köre és a L.É.T. Nyugdíjas Egyesület is jelen
volt a rendezvényen. A Szentmihályi Nyugdíjas Egyesület, a mórahalmi
Napfény és a Szőregi Nyugdíjas Egyesület szintén részt vett a találkozón.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi a polgármester asszony nevében köszöntötte a
Körtánc
jelenlévő szépkorúakat. Elmesélte, hogy amikor huszonévesen a faluba
érkezett, a kultúrotthon s a könyvtár vezetőjeként el sem tudta képzelni, hogy miként fog szót érteni a helybéli
nyugdíjasokkal. Az évek múlásával kialakult a jó kapcsolat. Hálás ezért a nyugdíjasoknak.
Szalma Malvin nyugdíjas nótával indította a délután alaphangulatát. Kővári Tibor saját, zenére írt verseiből válogatott.
Prózában adta elő költeményeit. Csáki Lajos egyszemélyes zenekara szolgáltatta a hangulatos talpalávalót a dalos kedvű és
táncos lábú embereknek. Az ízletes ételeknek és talán a finom bornak is köszönhetően, hamar táncra perdült a vidám
társaság. Csárdás, keringő, tangó, na meg a közismert nosztalgia slágerek dallamára, fiatalos hévvel pörögtek, forogtak a
megfiatalodott öregek és a megöregedett fiatalok. Az elsuhant fiatalság és a helyére beosont korosság kirepültek a nyitott
ablakon. A bálterem levegője megtelt a szeretet és a vidámság mámorító bódulatával.
A baráti találkozó kellemes és emlékezetes együttlét volt mindenkinek.
Turucz József

10. oldal

HIRDETMÉNY!
ŐSZI
HULLADÉKGYŰJTÉS
A RÖSZKEI ORBÁN
DÉNES ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Helye: Az általános iskola udvara
2017. október 11. (szerda) - 13. (péntek)
7.00-18.00 óráig
Gyűjtött hulladékfajták:
papír, műanyag palack (PET palack)
A behozott hulladékot lemérjük és
ennek alapján az osztályok között
versenyt hirdetünk.
A legjobb három osztályt díjazzuk.
A gyűjtött hulladék már október 9-től
hozható!!!
A konténer elszállítása okt. 16. hétfő.

Tanévnyitó 2017.

Falusi Suttogó

Iskolánkban augusztus utolsó napján tartottuk tanévnyitó ünnepségünket. Ördögné Király
Szilvia és a második osztályosok vidám verses-zenés műsorral leptek meg bennünket.

Borbásné Márki Márta polgármester asszony tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a tudás
örök érték életünkben, ezért is fontos, hogy a tanárok munkáját a szülők támogatással, a
gyerekek pedig tanulással segítsék. A diákok, szülők és tanárok köszöntése után Szécsényi
Marianna igazgatónő elmondta, hogy minden gyerek tökéletes, hisz magában hordozza
annak a lehetőségét, hogy felnőttként szép, értékes életet éljen felhasználva azt a tudást is,
melyet az iskolában sajátít el.

Az 5.-es
osztálykirándulásunk
Reggel 8.00-kor az egész osztály
kibiciklizett a Kabódi Lovas Farmra.
Mikor odaértünk sátorállítás következett,
majd kipakoltunk. Sok érdekes program
várt minket: medencézés, lovaglás,
íjászat, számháború és még sok más
különféle játék. Egész délelőtt szabad
játék volt, de sokan a pancsolást
választottuk. Az ebéd az általunk hozott
szendvicsekből állt. Ebéd után lufi fújó
párbajverseny következett. 17 óra körül
lovaglás volt a program, később az
íjászkodás művészetével ismerkedhettünk
meg.
Este
palacsintázás
után
számháborúztunk. A napot tábortűz és
virsli evés zárta le. Az elalvás elég
nehezen ment, másnap reggel sokan
fáradtan ébredtek. A kiadós reggeli után
mindenki szabadon tehette azt, amit
szeretett volna. Az ebéd finom paprikás
krumpli volt. Az ebéd után lovagoltunk, a
lovakat csutakolni is megtanultuk. Indulás
előtt még egy-két számháború csata is
belefért az időbe, de sajnos az utolsó
menetet nem tudtuk befejezni. A
sátorbontás után visszatekertünk és
mindenki kipihenhette otthon a két nap
fáradalmait.
Nagy Hanna, 6.o.

Az igazgatónő beszédében megemlítette és megköszönte az új innovációt, a napkollektort. A
polgármester asszony és az igazgatónő minden első osztályos tanulónak átadta iskolánk
egyennyakkendőjét, valamint a tanítási órákon felhasználható babzsákkal, radírral és
emléklappal ajándékozta meg őket. Dr. Liszkai Tamás plébános úr ünnepi beszéde után
megáldotta az új tanévet és az iskolát. Minden tanulónak és tanárnak boldog és eredményes
tanévet kívánunk!

Nyári élmény

Nyári élmény

Egyszer a nyár elején elmentünk
Bulgáriába. Bepakoltuk az autót és
elindultunk. Hosszú volt az út, de menet
közben sok szépet láttunk. Amikor odaértünk,
bementünk a szállodába. Az első nap
lementünk a tengerhez, és jót lubickoltunk. A
húgom homokozott a parton és falevélből
zászlót csinált. Második napon elmentünk
megnézni a várost és ettünk óriás palacsintát
is. Vettünk egy új iskolatáskát. Nekem nagyon
tetszett a nyaralás. Remélem jövőre is
elmegyünk majd valahova.
Szücs Dániel 4.o.

Elhatároztuk apával, hogy elmegyünk
a Móra Ferenc Múzeumba. Nagyon
kíváncsi
voltam,
hogy
milyen
érdekességek lehetnek ott.
Bementünk
megnézni
a
festményeket. Nagyon szépek voltak!
Utána
megtekintettük
a
kitömött
állatokat. Gyönyörűen néztek ki, egészen
élethűek voltak. Ebben a teremben
láttunk egy földgömböt, ahol egy
aszteroida csapott be Japánba. Nagyon
látványos volt minden. Legutoljára
megnéztük, amit maga Móra Ferenc írt.
Szép volt minden a múzeumban. Ez
gyönyörű nyári élmény volt.
Császár Richárd 4.o.

Nyári élmény
Úszótábor
Az egyhetes nyári tábor mellett iskolánk
igyekszik minél hasznosabb szabadidőeltöltésre
ösztönözni
a
tanulókat.
Júliusban Luxné Fodor Szilvia testnevelés
tanárnő egyhetes úszótábort szervezett a
gyerekeknek,
melyre
idén
nyolc
évfolyamból összesen huszonnyolcan
jelentkeztek. A vízkedvelő gyerekek két
turnusban sajátíthatták el a mell-, gyors-,
hát- és pillangóúszás alapjait. A kötelező
úszásnemek mellett jutott idő játékra is a
Mórahalmi Szent Erzsébet fürdőben.
Szilvi néni munkáját Timi óvó néni, Cili
néni és Anna néni segítette, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni.

Még tavasszal úgy döntöttünk, hogy majd
nyáron elmegyünk Angliába. Találkozni
fogunk a Gáborékkal. Felszálltunk a repülőre
és két óra után már Angliában voltunk. A
házhoz mentünk, ami nagyon szép volt.
Kipróbáltam Gábor játékait és videójátékait
is. Másnap elmentünk Manchesterbe és
megnéztük a stadiont. Idegenvezetés alatt
körbejártuk az épületet. Nagyon sok kupát
láttunk. Harmadik nap elmentünk hajókázni,
ami nagyon jó volt és etethettünk hattyúkat.
Negyedik napon elmentünk a tengerpartra és
voltunk egy vidámparkban is, ahol
dodzsemeztünk.
De
sajnos
végül
hazamentünk. Most is örülök, hogy ott
voltam.
Berta András 4.o.

Nyári élményeim
A nyári szünetben elhatároztuk a
családdal, hogy elmegyünk Vajdahunyad
várába.
Lázasan
készülődtünk.
Nagyon
sokáig utaztunk, de sok-sok dolgot
láttunk. Szép volt a környék. Mikor
odaértünk a várhoz és bementünk, az első
szoba nagyon ijesztő volt. De amúgy
nagyon tetszett az egész! Másnap reggel
megnéztük a sóbányát, a Tordaihasadékot és a sófürdőt.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtam
ezen a nyáron is!
Baka Róbert 4.o.

RÖSZKÉN
szeretnék bérelni hosszú távra
egyszerű, kisméretű házat 1 évig vagy
esetleg 1 év után megvásárolnám.
30/512-89-69

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!
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HIRDESSEN A FALUSI SUTTOGÓBAN!
Röszkei Teleház: +36 62 573 870, telehaz@roszkenet.hu

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

Bízza rám kezei és lábai ápolását-szépítését!
Szeretettel várom!

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!

Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
30/936-8335

Röszke, Szegfű u. 28.
Tel.: 06-20/516-9792 strihoanita@freemail.hu

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!

Szegőléc és faáru
PIETAS
TEMETKEZÉS

Termék kínálatunkban kedvező áron
talál kiváló minőségű fenyőszegőléceket,
többféle profilban, méretben

6722 Szeged, Bartók tér 10.

(Ajtószegők, parkettaszegők, díszlécek,
élvédők, képkeretlécek, barkácslécek)
Képkeretezést és bútorkészítést
is vállalunk!

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

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.

2017. szeptember
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KIEGYENLÍT

HONKEDVELŐ

FŐVERŐÉR

MAGUNK

MÓRA F.
REGÉNYHŐS
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SZOBÁBA

HIRTELEN
LEHÚZ

ÓKORI
BIRODALOM
FŐVÁROSA

KÖNYVSOROZAT VOLT

REJTVÉNY
AZ AKARAT EREJE

1
2

K
FR. TER.
MÉRTÉK

Múlt havi kvízünk helyes
megfejtései:
1.) Röszkei Páduai Szent
Antal Római Katolikus templom, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi
Könyvtár, Röszkei Általános
Iskola Glattfelder Gyula
Állami Elemi Népiskola épülete, Kancsalszéli Iskola.
2.) 1913. május 18.
3.) 1931. június 14.

LÜKE
FILMHŐS
LELKI TÁRS
KÁRT
OKOZÓ

Q
TORBÁGGYAL
EGYESÜLT
KÖZSÉG

PÁRATLAN
SZÁM

CSILLAGKÉP

FÉRFINÉV

DÍSZTEREM

TUDÁS
HATÁRAI!

MŰVÉSZI
ALKOTÁS

TAROL

PAN
BARÁTJA

TÁVOLABBRA

BAJBAN VAN!

SPECIÁLIS
OKTATÓK

3

BÉKÉSI
VÁROS

RÖVID ÉGTÁJ
MÉLY NŐI
HANG

ÓRA EGYIK
HANGJA

… AVIS; FUTÓ

ATOM
FIZIKUS

PORTA VÉGÉN
ÁLL

MADÁR

RÉGI
SÚLYMÉRT.

LAKOMA

EMEL!

RÉGI
SZAVUNK

VÁLFAJ

OLASZ TV
TÁRSASÁG

SOR VÉGEK

ANGOL
KÖLTŐ

TANÍT

DALMŰ

A rejtvény fő soraiban Joseph
Joubert francia író elmés
gondolatát olvashatják.

Szerencsés megfejtőnk
FODOR LÁSZLÓNÉ
(Röszke, Felszabadulás u.
11.) a Forró Fogadó sültes
táljáról falatozhat.
Nyereményének
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kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
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telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
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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
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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.
A hirdetések tartalmának
hitelességét és valódiságát
nem ellenőrizzük.

2017. szeptember
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ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2017. augusztus 6.:
Forgács Dávid, Forgács Béla és
Katona-Futó Bernadett gyermeke

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

TEMETÉS:
2017. augusztus 4.: Pakai Imréné Herédi Mária (†2017. július 30., életének 91. évében)
2017. augusztus 14.: Szegszárdi István Andrásné Szalma Gizella (†2017. augusztus 4., életének 87. évében)
2017. augusztus 15.: Forró István (a szeged-alsóvárosi r.k. temetőben - †2017. augusztus 2., életének 72. évében)

A RÖSZKEI PÁDUAI SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG HITOKTATÁSI RENDJE 2017. SZEPTEMBERTŐL:
Az óvodai hittanos foglalkozások szerdánként 16.30 és 17 óra
között lesznek megtartva a röszkei Százholdas Pagony
Óvodában.
Iskolai hittan:
Mint kötelezően választható hit-és erkölcstan: az általános
iskola minden osztálya részére heti 1 + 1 óra; első óra a röszkei
Orbán Dénes Általános Iskolában órarendi keretek között,
második óra fakultatív jelleggel interaktív foglalkozásként;
Az alsós évfolyamoknál a szentségfelvételre az alábbiak
szerint lehet jelentkezni:
▪ 3. osztály végén: részesülés a bűnbocsánat szentségében
(első gyónás)
▪ 4. osztály végén: részesülés az Eucharisztia szentségében
(elsőáldozás)
A 2017/18-as tanévben azok a tanulók lehetnek a húsvéti
ünnepkörben első gyónók (leghamarabb 3. osztályban) és
elsőáldozók (leghamarabb 4. osztályban), akik ebben a
tanévben hittanoktatásban vesznek részt (heti 2 órában!), és
havonta legalább egy szentmisén jelen vannak, amit
miseigazolványukkal tudnak igazolni. Azok a 8. osztályos
tanulók, akik 2018-ban bérmálkozni szeretnének, szintén heti

két hittanórán kell, hogy részt vegyenek! Minden más esetben
a korábbi egyházközségi hitoktatási szabályozás feltételei
érvényesek.
2018 tavaszán újra lesz bérmálás egyházközségünkben! A
jelentkezéseket október 15-ig várjuk. Az érdeklődők
vegyék fel a kapcsolatot Kiss Gábor tanár úrral.
Fakultatív hittanos foglalkozások
Akik órarendi keretek között etika-oktatásban vesznek részt, a
fakultatív
hittanos
foglalkozásokba
délután
bekapcsolódhatnak! Azok is bekapcsolódhatnak a jelzett
foglalkozásokba, akik nem a röszkei Orbán Dénes Általános
Iskolában tanulják a hit- és erkölcstant.
Középiskolások részére péntekenként 17 és 18 óra között lesz
hittan a plébánián.
A TABU Café péntekenként 18 órától várja a fiatalokat régi
helyszínén, a kávézóban (volt káplán-lakás) és a Kartal-házban
kötetlen, saját szervezésű programokra és beszélgetésekre.
HITTANÁROK ELÉRHETŐSÉGE:
Liszkai Tamás – 30/2895397; Kiss Gábor – 20/4005869;
Vargáné Ábrahám Ildikó – 20/4005867; Kissné Auffenberg
Tímea – 30/3212301;

Szeptember 25-én, hétfőn 17 órától Szent Vencel napja tiszteletére szentmisével, majd bográcsozással egybekötött vetítéses
élménybeszámolót tartunk az áprilisi és augusztusi zarándokútról a templomban és a Kartal-házban. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk, csak kérjük, a részvételi szándékot jelezzék Ábrahám Antalnénál vagy Mihály Sándornénál.
Október 13-án 17.30 órai kezdettel a templomban Medjugorjei Jézus Szíve-imaórát tartunk, melyet beteg testvéreinkért
ajánlunk fel.
A jubiláns házasok miséjét október 15-én, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel. Kérjük azokat a jubiláló
házaspárokat, akik nem Röszkén kötöttek egyházi házasságot, de Röszkén élnek, jelezzék ezt a sekrestyében
vagy a plébániahivatalban.
Október 1-jén 16 órai kezdettel igeliturgiát tartunk elsősorban ovisok és kisiskolások számára a Kartalházban; a résztvevők újra találkozhatnak Bocsond Macival, aki egy újabb meséjével és finomságokkal várja
vendégeit. Érdemes eljönni!
KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105, Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Mobil segélyszám:
70/275-67-42
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti Kirendeltség:
62/541-706; 30/466-1021,
70/334-43-55

Dr. Ladányi Gabriella háziorvos 273-098, 30/757-16-71
Dr. Nárai Katalin háziorvos
273-323; 30/182-90-61
Dr. Szita Vilma fogorvos:
273-344
Védőnői Szolgálat: 573-822
Családsegítő Szolgálat:
573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet:
433-104, (Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17)

Orvosi rendelők:
Dr. Huszár Erika gyermekorvos: 573-810; 20/333-7460

Állatorvosi ellátás:
Dr. Perényi János 30/9982684, Állatorvosi ügyelet:

minden pénteken a Délmagyarban közöltek szerint
Polgármesteri Hivatal:
573-030
Általános Iskola: 573-750
Művelődési Ház és Könyvtár:
573-780
Százholdas Pagony Óvoda:
573-790
Sportcsarnok: 273-250
Teleház és falugazdász:
573-870
Plébániai hivatal: 30/509-4222
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196

Démász ügyfélszolgálat:
06-40/822-282
Dégáz hibabejelentés:
06-80/820-141
Alföldvíz ügyfélszolgálat:
+36 40 922 334
Szennyvíz-és víz hibabejelentés: + 36 80 922 333
Hulladék elszállítás:
489-789/204
Takarékszövetkezet: 273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346

Falusi Suttogó
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Támogatónk:

2017. szeptember

Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó szeptemberi sportoldalán.
Labdarúgás: A legutóbbi Suttogó óta már négy bajnoki mérkőzésről is be tudok számolni a kedves olvasóimnak.
Ugyanis a felnőttek négy, az U-19 ifjúsági csapatunk három lejátszott mérkőzésen vannak túl! Ha korai mérleget
akarnék vonni, akkor a felnőttek eddig ötven százalékos teljesítményt nyújtottak, a két vereséggel és a két
győzelmükkel! Ifjúsági csapatunk ettől jobban szerepel, hiszen a három meccsből egyszer hagyták el vesztesként a
pályát, kétszer győztesként örülhettek a három bajnoki pontnak!
Csongrád Megye II osztály 2017-2018 Őszi fordulók
1. forduló: Szegedi VSE II – Röszke SK: 3 – 2 (1-2).
Nagy volt a várakozás csapatunk első bajnoki szereplésével kapcsolatban, azok után, hogy az edzőmérkőzések
eredményei nem a legkedvezőbbek voltak! A csapat hozta is a megye III-ból a formáját, a kezdőrúgás után az ötödik
percben mindjárt kaptunk egy gólt, 0-1! Ezután kezdett magára találni csapatunk, pár perc elteltével válaszoltunk, 1-1!
Sok kimaradt helyzet után, egy jól eltalált szabadrúgással végre nálunk volt az előny! Kiegyenlítetté vált a játék és
sajnos az eredmény is, mert a hazaiak kiegyenlítettek a szünet előtt! Nagyon úgy nézett ki a második félidei játék
alapján, hogy aki egy gólt rúg, az viszi a három pontot. Sajnos ez a hazaiaknak sikerült. Fájó vereség, a kezünkben volt
a lehetőség!!! Góllövőink: Pipic Barnabás, Papdi Csaba.
2. forduló: Röszke SK – Nagymágocs: 5 – 0 (3-0).
Sajnos nem láttam a mérkőzést, így elmondás alapján tudok róla beszámolni! Ki jött a lépés a csapatnak, akár nagyobb
arányú győzelem is lehetett volna, mert nagy helyzetek azok voltak. Egyértelműen jobb volt a Röszke, játékban,
akaratban, gólokban! Góllövőink: Papdi Csaba, Bárány
András (2), Tanács Attila, Ördögh Kristóf.
3. forduló: Röszke SK – Apátfalva SC: 2 -1 (0-0).
Ideális futballidő, jó talajú pálya, izgalmas, jó iramú
mérkőzést láthattak, a focipályára kilátogató nézők! A
mérkőzést összefoglalva, az akaratával, a harcosságával, és
természetesen a játékával, jobb volt a hazai gárda! A már
szokásossá vált gyenge helyzetkihasználás, rányomta a
bélyegét a mérkőzésre, de egy góllal többet rúgtunk, így a
három pont itthon maradt, köszönet Ajádnak!!! Góllövőnk:
Belaidi Ajád (2).
4. forduló: M-Foci KFT II – Röszke SK: 7 – 3 (5-1).
Szégyenteljes vereséget szenvedtünk Makón! A helyi nézők
Az Apátfalva elleni győztes csapat
nagyon jól szórakoztak, tíz gólt láthattak és csapatuk hozta a
„papírformát”! Ezen a mérkőzésen a Röszke minden hibát elkövetett, amit csak futballpályán mérkőzés közben lehet!!!
Negyven év körüli az átlagéletkor a Makó csapatánál, igaz technikás, sok derbit játszott, tapasztalt labdarúgó mind, a
labdával és az ellenféllel azt csinálnak, amit akarnak! Sajnos nem tudtuk kihasználni a gyors embereinket, nem
működött a támadás és a védekezés sem! Igaz nekünk nem a Makót kell megverni, hanem a többit, DE, ha már ott
vagyunk, miért nem próbáljuk meg??? Tovább kell lépni, ha lehet, tanulni a hibákból, és a következő mérkőzésre
koncentrálni! Góllövőink: Ördögh Kristóf, Pipic Barnabás, Tanács Attila.
Csongrád Megye U – 19 Őszi fordulók 2017-2018.
Az első fordulóban mindjárt szabadnapos volt a Röszke a sorsolás alapján.
2. forduló: Röszke SK – Nagymágocs SE: 2 – 9 (0-3).
Nem vették komolyan a felkészülést a fiatalok, a Nagymágocs ki is használta a káoszt, ami a hazaiaknál volt, és két
játékosuk szétzilálta a Röszke védelmét, természetesen potyogtak a gólok! Góllövőink: Szögi Márk, Ördög Csongor.
3. forduló: Röszke SK – Apátfalva SC: 2 – 1 (0-1).
Ezen a mérkőzésen egy más szemléletben játszó ifi lépett pályára, mint a Nagymágocs ellen! Igaz, a mérkőzés nem jól
kezdődött számunkra, mert már a hatodik percben az ellenfélnél volt az előny, 0-1! Fokozatosan javult a játék, kezdtek
egymásért küzdeni a mieink, és a második félidőben sikerült az egyenlítés. A gól felturbózta a csapatot, jöttek a
gólhelyzetek, és a mérkőzés vége előtt megjött a vezető és egyben a győzelmet jelentő gól is! Góllövőink: Deák
Olivér, Mulati Dániel.
4. forduló: Szőregi RSE – Röszke SK: 1 – 8 (1-4).
Röviden összefoglalva a mérkőzést, örömfocit játszhatott a csapat, érezhették a biztos győzelem ízét és természetesen a
rúgott gólok örömét! Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, sem fizikálisan, sem játéktudásban!
(folyt. a köv. oldalon)
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Jól játszott a Röszke, mert az ellenfele megadta a lehetőséget rá,
és ennek az eredménye, hogy gólarány javítást produkálhatott a
csapat! Góllövőink: Deák Olivér (5), Mulati Dániel (2),
Kovács István.
Focitábor
Sikeresen lett lebonyolítva az idén is a már hagyományosnak
mondható RSK focitábora! Huszonhárom gyerek élvezhette a
tábor nyújtotta lehetőségeket, a szülők és a résztvevők
visszajelzései alapján, jó munkát végeztek a szervezők és
lebonyolítók! A Suttogó sportoldalán szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik a munkájukkal a szervezésben és a
lebonyolításban részt vettek és örömteli, élményekben gazdag
napokat teremtettek a gyerekeknek!

Az Apátfalva elleni győztes csapat

Fürdőlátogatás Mórahalmon

A tábor résztvevői és edzőik

Kick – box: Dobó Gábor szakosztályvezető beszámolója
táboroztatásuk részleteiről.
Jól sikerült az idén megtartott Kick-Box edzőtábor. Egészen az
iskola kezdés előtti napokra tolódott ennek megrendezése. Több
szülő is mondta, hogy egészen jól jött ki az időzítés. A
vakációból áttérni a rendezett hétköznapokba. A csapat hét fős
volt. Ismét az összkomfortos, Közösségi "Vereczkei ház" adott
otthont a három napos táborunknak. Fél hétkor kezdődött a
reggeli futó edzés. A
Edzés a szabadban
focipálya szépen nyírt,
párás füvén futottunk pár
Uzsonna a vendégház teraszán
kört,
aztán
kesztyűt
húzva páros gyakorlatok
következtek, végül visszafutás a táborba. Együtt reggeli a hangulatos teraszon,
majd játék. A nap folyamán még fél tizenegy és fél ötkor volt edzés. A közös
vacsorázás után csocsó, játék és egy kis sütizés zárta le az estét.
A szabadidőben még egyéb fegyverhasználatokat is tanulhattak a fiatalok. Mert
a Kick-boxban rendeznek fegyveres formagyakorlat versenyeket is. Pl.: tomfa,
nunjakuval, bot, stb. Mindenki fáradtan és jókedvűen ment haza és készülhetett
az iskolai nyitóünnepségre. Ezúton is köszönjük Polgármester asszonynak, hogy
otthont adott a Közösségi házban ennek az eseménynek! Aki szeretne közénk
tartozni és kíváncsi a harcművészet ezen ágára, jöjjön és keressen minket a
teremben, edzés időben. Kedd, csütörtök 17.00.
HB

Eladó ÁPOLÁSI ÁGY
(világos színű fa kerettel),
kerekeken mozgatható, állítható
fejrésszel, kapaszkodóval, matraccal.
Irányár: 75.000 Ft
Érd.: 06-20/317-9479

Röszkén a falu központjában 3 szobás, nagy konyhás, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Az ingatlan 2850 m2 telken áll, gondozott kert, fóliaházakkal.
Gazdálkodóknak, kertészkedőknek is nagyszerű lehetőség!
Iskola, óvoda, orvosi rendelők, élelmiszerbolt, autóbuszmegálló 2-3 percre.
Érd.: 06-20/317-9479

