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Tisztelettel meghívjuk a község
lakóit nemzeti ünnepünkön,
2017. október 23-án
a művelődési ház parkjában
16 órai kezdettel tartandó
szabadtéri szentmisére.
A szentmisét követően megkoszorúzzuk Nagy
Imre, a forradalom mártírjának emléktábláját,
majd virágot helyezünk el a Nemzeti Emlékmű
előtt. Ezt követően a II. világháború röszkei
áldozatainak emlékére gyújtunk gyertyákat.
Tisztelegjünk az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak emléke előtt!
Rossz idő esetén a szentmisét a templomban tartjuk.

Október

LOMTALANÍTÁS RÖSZKÉN
A lomtalanítás tervezett időpontja: 2017. október 28.
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
értesíti a lakosságot, hogy 2017. október 28-án
szombaton 7.00 órától lomtalanítást végez
a település belterületén.
A gyűjtés szelektív módon történik, ezért lehetőség
szerint a papírt, műanyagot, fémet és vegyes lomot
elkülönítve, fanyesedéket előkészítve
(1m hosszú kévékbe kötve max. 30kg/kéve) az ingatlan
elé legkésőbb a jelzett reggel 7.00-ig helyezzék ki, ahova
a hulladéktároló edényeiket is rendszeresen kiteszik.
A későn kihelyezett hulladékot, valamint
háztartási, ipari szemetet, építési törmeléket és
veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat,
elektronikai hulladékot, gumiköpenyt nem áll
módunkban elszállítani!

Tisztelt Lakossági Ügyfeleink részére
a lomtalanítás díjtalan!

KÜLTERÜLETI LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítás tervezett időpontja: 2017. október 28.
A külterület IV. körzetet érintő 55125 sz.-ú, Kisszéksósi út
mellett és közvetlen közelében élő ingatlantulajdonosok
reggel 07-óráig helyezzék ki az elszállítandó lomot a
Kisszéksósi út melletti közterületre.
A Mórahalmi átkötő út üzemen kivüli benzinkútnál, a
tanyai óvodánk mellett és a Moltech Kft. mögötti bekötőút
melletti füves terület közelében elhelyezett 30m³-es
tartályok reggel 07-órától 13.00 óráig állnak rendelkezésre
1-1 fő kezelő személyzettel, amelybe a külterületen élő
lakosok hozhatják a kidobásra ítélt lomokat.
Háztartási, ipari szemetet, építési törmeléket és
veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat,
elektronikai hulladékot, gumiköpenyt nem vesz át a
kezelőszemélyzet!

2017. október

2. oldal

Falusi Suttogó

Idén 5. alkalommal szerveztük meg a Családi Nap programjait a Közösségi
Ház udvarán és évről évre megállapítjuk, hogy egyre sikeresebb a
rendezvény.
Ugyan az iskola, óvoda már elkezdődött, mert már javában szeptembert
írunk, de ez a hétvége egy kicsit visszaadott nekünk, - kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, - a nyárból, amikor a gyerekek önfeledten
szórakozhattak, játszhattak, nem kellett a házi feladattal, az ébresztő órával
bajlódni. Nyáron még Anya, Apa is sokkal könnyebben vette a reggeleket, ha
palacsintát kért ebédre a
gyermek, azt is örömmel
készítettük, félretéve az
egészséges táplálkozással
kapcsolatos szakirodalmat. Egyetlen napra
visszatért a nyár élménye
Röszkére!
A programot az idei
évben is Tengeri Attila
interaktív
műsorával
kezdtük 10 órakor. A
gyerekek már jól ismerik
„Attila bácsit”, így már alig
várták, hogy kinyissa a
dobozkáját, ahonnan érdekesebbnél érdekesebb, csengőbongó hangszerek kerültek
elő, melyeket már meglepő
pontossággal, ritmusérzékkel
kiválóan tudtak használni a
gyerekek. 11 órakor kezdődhetett az igazi, önfeledt játék,
felállt az ugrálóvár és az
óriáscsúszda,
megérkezett
Sánta Viki, aki pillangóvá,
vad tigrissé vagy ártatlan
kiscicává varázsolta arcfestéssel a gyerekeket. Mindeközben Pepi Bohóc lufi
hajtogatással szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget.
Délután 15 órakor a Grimbusz
Színház „Fő a barátság” című
mesejátékát néztük meg,
mondhatni, hogy még mi
felnőttek is rendkívül jól
szórakoztunk, gyermeki lelkesedéssel, átéléssel hallgattuk,
néztük az előadást, amely
bizony számunkra is sok
tanulsággal szolgált. Reméljük, a gyerekek is megfogadják a Nyuszika tanácsát,
mert ugye: „Fő a barátság”!
Az ebéd összeállításában
bárki számára nyilvánvaló
volt a menüsort áttekintve, hogy nem volt dietetikus segítségünkre és a nyáron félredobott egészséges ételek készítéséről
szóló szakácskönyvünket sem tanulmányoztuk kellőképpen, így ezen a napon lecsóval, tejszínes csirkemell husival, paprikás
krumplival, őzpörkölttel és palacsintával készültünk, no meg az elmaradhatatlan kemencés pogácsák, fonott kalácsok,
mákos, diós bejglik is elkészültek.
(folyt. a köv. oldalon)
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Köszönjük szépen a segítséget Kériné Arankának, Nagy Antalné Piroskának, Márki Józsefné Ica néninek, Fodorné Eta
néninek és Lécsei Misi bácsinak, hogy a kalácsok elkészítésében segítségünkre voltak. Köszönjük szépen a kemence
fűtőknek: Fodor Imre bácsinak és Fülöp Jóska bácsinak, hogy gondoskodtak róla, hogy a szorgos kezek által összeállított
kelt tésztából frissen kisült, ropogós kalács kerülhetett az asztalra. Az őzpörköltet köszönjük a Vadásztársaság felajánlásának
és Tóth László szakértelmének. A többszáz palacsintát Szekeresné Ábrahám Gyöngyi és Bodor Jánosné Aranka néni sütötték
nekünk, hálásan köszönjük.
Köszönjük szépen a művelődési ház dolgozóinak, a Százholdas Pagony Óvoda óvodapedagógusainak és óvodatitkárának, a
Teleház és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy segítettek a rendezvény lebonyolításában, hogy előkészítették,
megsütötték, megfőzték, felszolgálták az ebédet, megrajzolták, kivágták, összefűzték, megragasztották amit kellett, hogy
kézműveskedtek a gyerekekkel, és természetesen köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtiszteltek bennünket, eljöttek, és
együtt tölthettük ezt a fantasztikus őszi napot! Már most beírhatjuk a jövő évi naptárba, hogy ha minden jól megy,
találkozunk 2018. szeptember 22-én szombaton, immáron a 6. Családi Napon.
Molnárné Vér Ágnes
Fotók: Bodor Mónika és Perlakiné Ács Mária

Kedves Röszkeiek!
Az elmúlt hetekben több szép rendezvényt valósíthattunk
meg, ahová a röszkeieket hívtuk nagy szeretettel. Már
hagyományosnak mondható az a rendezvényünk ahol
megmutatjuk a helyi termelőink terményeit, termékeit,
mindazokat az értékeket, amit a röszkeiek állítanak elő
szorgos munkával. Ebben az évben is láthattuk a szépen
feldíszített asztalokon a fűszerpaprikát, a zöldségeket, a
mézet, a pálinkát, a helyi levendulából készült
finomságokat, a gyógy- és fűszernövényeket és
sorolhatnám még milyen széles termékskálában
gyönyörködhettek a programra ellátogató vendégek!
Tartalmas
tájékoztatók
és
szakmai
előadások
színesítették a programot, remélve azt, hogy az
információk is hozzájárulnak a gazdálkodás és az
őstermelői tevékenység sikerességéhez. Köszönöm,
köszönjük minden szervező és kiállító segítségét, a
Röszkei Gazdakör tagjainak hozzájárulását és segítő
szervező-rendező
munkájukat.
Természetesen
e
rendezvényünk előkészítésében és megvalósításában is

oroszlánrésze van a Röszkei Teleház munkatársainak,
köszönöm nekik!
Szeptember utolsó szombatján ebben az évben is nagy
szeretettel vártuk a röszkei családokat, gyermekeket,
ifjakat és nyugdíjasokat is az évek óta nagy sikerű
Családi Napunkra. A nap csodásan sütött egész nap, így
sokan tiszteltek meg bennünket azzal, hogy eljöttek a
programra. Jól szórakoztak a gyermekek és felnőttek
egyaránt, rengeteg finom étellel kedveskedtünk egész
nap a résztvevőknek! Hálás vagyok, hogy ezt a szívetlelket melengető, jókedvvel és szeretettel teli programot
megvalósíthattuk. Köszönet a segítőknek és a
résztvevőknek egyaránt!
Az önkormányzat háza táján is szorgos munka folyik, jól
haladnak a nyertes pályázataink előkészítő munkálatai is,
de az általános iskolában és az óvodában már a végéhez
közeledik a felújítási program, ezek még ebben az évben
le is zárulnak. A többi fejlesztés kivitelezése 2018-ra
várható.
Borbásné Márki Márta

TALÁLT TÁRGYAK ROVATA
Tisztelt Lakosság!
Röszke Község Jegyzője ezúton közhírré teszi
a 2017. október hónapban leadott talált tárgyak jegyzékét.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig a közleményt és amennyiben ráismernek az
elvesztett tárgyukra, úgy szíveskedjenek a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.), ügyfélfogadási időben mihamarabb, a jelzett őrzési határidőn belül
személyesen jelentkezni az elvesztett tárgy átvétele céljából.
Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált
tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően
igazolnia kell (pl. okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel) és csak ennek vizsgálatát
követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
Tárgy megnevezése: Dinotti X3017A típusú 20044100640 széria számú kerékpár
Találás helye: Röszke Autópálya Határátkelőhely
Találás időpontja: 2017. október
Őrzés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal
Őrzési határidő: 2018. február 15.
Királyné Csermák Magdolna
Önkormányzati és hatósági csoportvezető
Röszkei Polgármesteri Hivatal

A Foglalkoztatási
Paktum projekt
keretén belül Deák
Andrea mentor
minden páratlan hét
csütörtökön
ügyfélfogadást tart a
Röszkei Teleházban
délelőtt 9.00-13.00
óra között.
Időpontok:
október 12.
október 26.
november 9.
november 23.
december 7.
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
RÖSZKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK, VALAMINT
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres
megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a
továbbiakban: Településképi törvény), amely 2016. július 23-án lépett hatályba.
A Településképi törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos
településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy egyazon
önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi
követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva, valamint az önkormányzat
biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és
alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.
A Településképi törvény végrehajtására – az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a
településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel többek között – módosításra
került a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Településrendezési kódex), amelynek bizonyos rendelkezései 2017. január 01. napján hatályba léptek. A
végrehajtást szolgáló rendelkezések egyértelmű keretet határoznak meg az önkormányzatok számára a települések
épített környezetének minőségi fejlesztéséhez, a települések jellegzetes karakterjegyeinek, arculati és egyedi építészeti
értékeinek megóvásához és a társadalom ehhez szükséges aktivizálásának helyi szabályozásához.
Új eszköz, amelyet a Településképi törvény vezet be a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv).
A kézikönyv a Településképi törvény meghatározása értelmében – települések természeti és épített környezete által
meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és
ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól
jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A kézikönyv szemléletformáló célt is szolgál, amely nem csak a szakma, de a szakmán kívüliek tájékoztatását hivatott
segíteni, így annak közérthetőnek, egyértelműnek, olvasmányosnak is kell lennie. Elvárt igény, hogy a dokumentum
széles körben prezentálható legyen. Az előzőeken túl fontos a minőségi szakmai tartalom és megjelenés, hiszen a
község építészetpolitikai dokumentumaként, eszmei értéket közvetít, meghatározza a település arculatával kapcsolatos
közösségi elvárásokat.
A kézikönyvet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el. A kézikönyv folyamatos
elérhetőségét biztosítani szükséges, nemcsak digitális, nyomtatott formátumban is.
Tekintettel arra, hogy a kézikönyv a településrendezés újonnan bevezetett eszköze a Miniszterelnökség és szakmai
háttérintézménye elkészíttette négy magyarországi település (Budakalász, Csomád, Hódmezővásárhely, Piliscsaba)
kézikönyvének próbaverzióját, valamint egy „Útmutató”-t ezen kézikönyvek előkészítő és megalapozó munkálatainak
tapasztalatai alapján. Az előzőekben foglaltakon túl egy fiktív település, Magyarszéphely, minta Településképi Arculati
Kézikönyve is elkészült. Ezen eszközök a polgármesterek, főépítészek és a kézikönyvek kidolgozóinak nyújtanak
hathatós segítséget. A TAK Útmutató, valamint Magyarszéphely Arculati Kézikönyve az alábbi honlapcímen érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettesallamtitkarsag
A kézikönyv tartalmi követelményei a következők:
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója
– utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Utcák, terek
8. Reklám- és információhordozók
A fentieken túl a kézikönyv fontos feladata, hogy a településképi rendelet szakmai megalapozásául is szolgáljon.
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A Településképi törvény 12. § (2) bekezdésében felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete, hogy a
településképi rendeletben állapítsa meg
a) a településképi követelményeket,
b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes
szabályokat,
d) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését
településképi véleményezési eljáráshoz köti,
e) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött –
építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi
bejelentési eljáráshoz köti,
f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény keretei
közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,
g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett
eltéréseket,
h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai
(műszaki) követelményeit.
A településképi rendelet tartalma:
− Településképi követelmények meghatározása az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos
építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati
kialakítására.
− Településképi követelmények meghatározása a zöldfelületek kialakításának módjára.
− Településképi követelmények meghatározása a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi
adottság miatt településképi szempontból meghatározó területekre (műemlék területe, műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet, történelmi emlékhely, történeti kert, védett temető, régészeti érdekű terület és a régészeti
lelőhely területe, helyi jelentőségű védett érték területe, NATURA 2000 terület, nemzeti park, tájvédelmi körzet,
országos jelentőségű természetvédelmi terület, fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai
hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe, tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe, helyi jelentőségű
természetvédelmi terület és a védett természeti érték).
− A helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére
vonatkozó követelmények meghatározása (Helyi építészeti értékvédelmi rendelet integrálása).
- Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó
- Településkép-érvényesítési eszközök
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
Településképi kötelezés és bírság
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
A kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítésével párhuzamosan felül kell vizsgálni mindazon
önkormányzati rendeleteket (pl. Helyi Építési Szabályzat, Helyi Védelem, Reklám stb.), amelyek a településkép
alakítására vonatkozó előírásokat tartalmaznak. Az ilyen jellegű szabályzók ezután csak a településképi rendeletben
szerepelhetnek.
A helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló
önkormányzati rendeletet 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Településképi törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
hatálybalépését követően – legkésőbb 2017. december 31. napjáig – a Településképi törvény által megállapított
szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi
rendeletét.
A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban:
Partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével
a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
A Partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8
napon belül tehet papír alapon személyes benyújtással a Polgármesteri Hivatalban. A Partnerek elektronikus
észrevételeiket, javaslataikat a papadam.71@gmail.com e-mail címre küldhetik meg.
A társadalom identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a szűkebb környezet: község, községrész,
így a település közössége számára alapvető fontosságú a helyi környezeti értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása,
gyarapítása. Az elmúlt korok értékeinek feltárására, megőrzésére, az építészeti folyamatosság fenntartására alapozva
fejleszthető hatásosan az erőteljes történeti gyökerekkel rendelkező település arculata – divatos, mai szóval: imázsa.
(folyt. a köv. oldalon)
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Éppen ezért úgy a kézikönyv, mint a településképi rendelet esetében, az értékvédelem és a települési környezet pozitív
irányú fejlesztésének témaköre „kéz a kézben” jár. A települési környezet folyamatosságának megőrzése természetesen nem
minden áron való ragaszkodást jelent a gazdaságosan már nem fenntartható épületekhez (kivéve, ha azok kiemelkedő
történeti, művészeti értékkel bírnak), sokkal inkább az évszázados építési, fejlődési folyamatba való szerves illeszkedést,
amely természetesen magas fokú "empatikus" készséget, tiszteletet követel meg a község értékeivel szemben, nem utolsó
sorban pedig a kompromisszumokra, párbeszédre való hajlandóságot az építési folyamatokban résztvevők részéről. Ennek a
párbeszédnek fontos alapdokumentuma a kézikönyv és a településképi rendelet.
A történeti alapot, amelyre építeni kell és lehet, elsősorban Röszke értéket jelentő építészeti, településépítészeti öröksége
képezi, amely a község területének jelentős részén meghatározó. A településkép-fejlesztés mindenkori kihívása a röszkeiek
közössége számára az, hogy ehhez az örökséghez méltó módon ténykedjen, amelyben nagy segítséget jelenthet egy
széleskörű társadalmi-szakmai konszenzuson alapuló kézikönyv és településképi rendelet.
A kézikönyv és a településképi rendelet – e két újonnan bevezetett településrendezési eszköz – lehetőséget teremt arra, hogy
az építési tevékenységeknek Röszke Helyi Építési Szabályzatában rögzített döntően műszaki, építésjogi szemléletű
peremfeltételei mellett határozottabban érvényesüljenek egyes településesztétikai, településépítészeti elvárások is.
Röszke község egyedi építészeti arculatának megőrzése, illetve pozitív alakítása, hatással van a lakosság mindennapjaira,
életérzésére, magatartására, személyes identitásának alakulására, nem utolsósorban pedig vonzóvá teszi a községet az ide
látogatók számára, így közvetlen társadalmi és közvetett gazdasági előnyei is vannak.
Az eszközök megalkotásának célja, hogy az ajánlások és normatívák betartásával esztétikus, harmonikus építészeti és
környezeti minőség szülessen az alacsony építészeti, vizuális minőség helyett.

Tisztelt Lakosság!
2017. október 25-én (szerda) 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk
a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében.
A lakossági fórumon előzetes tájékoztatás hangzik el Röszke településképi arculati kézikönyvének elkészítéséről és
a településképi rendelet megalkotásáról. A véleménynyilvánítással az itt élők részesei lehetnek környezetük
alakításának, védelmének, egy élhetőbb települési környezet érdekében.
Várjuk észrevételeiket, kérjük tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
készítésével kapcsolatban!
Röszke Község Önkormányzata

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
EPER-Bursa 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
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Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.09.28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati
rendelet I. félévi teljesítéséről
A 2017. évi eredeti költségvetés 885.943 eFt bevételi és
kiadási főösszeggel került elfogadásra. Az I. félévben
történt módosítások után a bevételi és kiadási előirányzat
946.698 eFt-ra emelkedett.
Az előirányzatok teljesítését tekintve az Önkormányzat
költségvetési bevételei az I. félévben 421.562 eFt
összegben folytak be, amely a módosított előirányzat
44,5 %-át jelenti. A kiadásokat tekintve a teljesítés
elmarad a bevételétől (30,1%), 285.206 eFt-ban
realizálódott. A terveknek megfelelően hitel felvételére
nem volt szükség. A teljesítési adatokat figyelembe véve
az önkormányzat költségvetési egyenlege az első félév
végén 5.232 eFt költségvetési többlettel zárt.
A 2017. első félévi gazdálkodás – a 2016. évi jelentős
összegű szabad maradványnak köszönhetően –
kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.
2./ Tájékoztató Röszkei Orbán Dénes Általános
Iskola 2016/2017-es tanévi tevékenységéről
A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola részéről
Szécsényi Marianna intézményvezető asszony számolt
be. Intézményvezető asszony az írásbeli beszámolóját
kiegészítve, többek között kiemelte azt, hogy az
intézménybe a 2016. október elsejei statisztikai jelentés
alapján 163 tanuló járt. A tanév végi létszámadat 166 fő
volt. Szakos ellátottságuk 100 %-os. 2017. január 1-től
az iskola működését is a Szegedi Tankerületi Központ
biztosítja. Funkcionális feladatokat ellátó dolgozóik (3 fő
takarítónő és 1 fő karbantartó) munkáltatója a Szegedi
Tankerületi Központ lett. Az intézményvezető asszony
köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak az elmúlt
évben kapott támogatásért, segítségért.
3./ A Röszkei Kábeltévé Kft. 2016. évi beszámolója
Ördög Tibor ügyvezető tájékoztatása szerint a 2016-os
évben a Kft. az adó megfizetése után 377 e Ft mérleg
szerinti eredményt ért el. 2016-ban összesen 23 új
kábeltévé előfizetői szerződés megkötésére került sor és
csak 10 db kikapcsolás volt. Az internet vonatkozásában
2016-ban 47 új szerződéskötés történt.
A Képviselő-testület a Röszkei Kábeltévé Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
4./ Beszámoló a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde 2016/2017. nevelési év szakmai
munkájáról
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde részéről Kószó Zoltánné intézményvezető
asszony számolt be. Az intézményvezető asszony
megköszönte polgármester asszonynak és a képviselőtestület tagjainak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
pedig azt, hogy a napi feladataik zavartalan ellátásához

készségesen hozzájárultak. A Testület a beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
5./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
A településkép védelméről 2016. évi LXXIV. törvény
12. § (4) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetés
szabályairól önkormányzati rendeletet kell alkotni.
A
partnerségi
egyeztetés
szabályairól
szóló
rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása
során biztosított legyen a partnerek tájékoztatása.
A Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta.
6./ A Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év munkatervének
véleményezése
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba
Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkatervét
megismerte és megtárgyalta, valamint azt a
nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
7./ Feladatellátási szerződés megkötése ebrendészeti
feladat ellátása tárgyában
A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Buksi
Ebrendészeti Bt. között megkötendő feladat-ellátási
szerződést határozatával jóváhagyta.
8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozás
A testület határozatával úgy döntött, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához, továbbá az „A” és „B” típusú pályázatot
kiírja.
9./ Környezetvédelmi Alap részbeni felhasználása
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a település
természetes és épített környezetének fenntartása,
szépítése érdekében beszerzett virágok költsége
mindösszesen
179.248
Ft,
Röszke
Község
Környezetvédelmi Alapjáról kerüljön kifizetésre.
10./ Javaslat Röszke Község Fenntartható Fejlődés
Helyi Programjának 1. felülvizsgálata elfogadására –
Local Agenda 21
Röszke Község Local Agenda 21 elnevezésű programja
először 2011-ben készült el, és a fenntartható fejlődés
helyi megvalósíthatóságát volt hivatott bemutatni.
(folyt. a köv. oldalon)
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A Local Agenda 21 felülvizsgálatával az önkormányzat
célja egy olyan program kidolgozása és megvalósítása,
amely a fenntartható fejlődés elvére épül. A Képviselőtestület Röszke Község Fenntartható Fejlődés Helyi
Programjának 1. felülvizsgálata –Local Agenda 21
felülvizsgált és aktualizált programot határozatával
jóváhagyta.
11./ Papdi László közalkalmazott nyugdíjazás miatti
felmentése
Papdi László közalkalmazott jelezte, hogy 2017. július 4.
napján betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel
rendelkezik, így szeretne nyugdíjba vonulni. A
Képviselő-testület a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonyát 2018. február 03. napjával felmentéssel
megszüntető
„Közalkalmazotti
jogviszony
megszüntetése”
elnevezésű
iratot
határozatával
tudomásul vette és az abban foglaltakat elfogadta.
12./ Szekeres Zoltán közalkalmazotti jogviszonyba
történő kinevezése
Tekintettel arra, hogy Papdi László gondnok 2017.
október 15. napjától a felmentési idejét tölti, a
tornacsarnok folyamatos és zavartalan működése (iskolai
tanórák, foglalkozások, iskolai igénybevételt követő
egyéb használat) érdekében szükséges, hogy a munkakör
ettől a naptól betöltésre kerüljön. A Képviselő-testület a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) 1. §-ában, a 21. § (1)
bekezdésében, a 20/A. § (2) bekezdés b) pontjában,
valamint a 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
Röszke Község Önkormányzata működtetésében lévő
tornacsarnokba Szekeres Zoltánt 2017. október 15.
napjától határozatlan időre gondnok munkakörbe
kinevezte.
13./ A Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
munkaviszonyának megszüntetése
A
Röszkei
Településfejlesztő-üzemeltető
és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését és a Kft. ügyvezetői tisztségéről történő
lemondását kezdeményezte.
A testület az ügyvezető munkaviszonyának közös
megegyezéssel 2017. szeptember 30. napjával történő
megszüntetését és a Kft. ügyvezetői tisztségéről 2017.
szeptember 30. napjával történő lemondását elfogadta.
14./ A Röszkei Településfejlesztő - üzemeltető és
Közétkeztetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálása
A Képviselő-testület a Röszkei Településfejlesztő üzemeltető és Közétkeztetési Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatokat
áttekintette, értékelte és az elbírálás eredményeképpen az
álláshely betöltésére Forró Józsefné pályázót választotta
ki. Ehhez kapcsolódóan jóváhagyta az új ügyvezető
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munkaszerződését és a társaság alapító okiratának
módosítását is.
15./ EFOP-1.9.9-17 kódszámú „Még jobb kezekben –
bölcsődei
szakemberek
szakmai
fejlesztése”
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásának, és az
ehhez
kapcsolódó
konzorciumi
megállapodás
aláírásának jóváhagyása
Megjelent Magyarország Kormányának EFOP-1.9.9-17
kódszámú felhívása a bölcsődei, mini bölcsődei
fenntartók részére, bölcsődei szolgáltatások bővítése, a
szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei
zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a
kompetenciafejlesztő
képzéseken
való
részvétel
támogatása érdekében.
A testület a támogatási kérelem benyújtását és az ehhez
kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírását
jóváhagyta.
16./ Egyebek
A Képviselő-testület a Röszkei Településfejlesztőüzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.
javadalmazási szabályzatát megtárgyalta és azt
határozatával elfogadta.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.
(III.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
részére kiállított megfelelőségi vélemény 2017. április
20-án visszavonásra került.
Emiatt a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése
vált
szükségessé,
melyet
a
Képviselő-testület
jóváhagyott.
A települési önkormányzatnak a fentiek miatt új
közszolgáltatási
szerződést
kell
kötnie
vagy
közbeszerzési eljárás lefolytatásával vagy in-house
eljárás keretében.
Röszke Község Önkormányzata 100.000.-Ft névértékű
üzletrészt vásárolt a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-ben, így in-house eljárás keretében a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kijelölhető
közszolgáltatónak.
A testület a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.-vel
kötendő
közszolgáltatási
szerződést
határozatával jóváhagyta.
A közszolgáltató változása miatt szükségessé vált a
települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2014. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása. A módosítást a
testület egyhangúlag elfogadta.

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Falusi Suttogó
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SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA
TÁMOGATÁS
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján
természetbeni juttatásként szociális tűzifa formájában
nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek
elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult
személynek, az időskorúak járadékára jogosult
személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult
személynek, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családnak.
Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában
nyújtott települési támogatás nyújtható továbbá annak,

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Járási Hivatala települési ügysegédjének
röszkei ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 08.00-16.00, Péntek: 08.00-13.30
Települési ügysegéd: Hallainé Bánáthy Mónika
Telefon: Hétfőtől-csütörtökig: 8-16-ig,
pénteken 12.30-ig: +36 20 9942673
A települési ügysegédnél különösen az alábbi
ügykörökben
terjeszthető
elő
beadvány
továbbítás céljából, illetve kapható tájékoztatás:
I. Szociális ellátások és KAB körébe tartozó
ügyekben kérelmek továbbítása, tájékoztatás
nyújtása:
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban;
- közgyógyellátás megállapításával kapcsolatban;
- ápolási díj megállapításával kapcsolatban;
- időskorúak járadéka megállapításával kapcsolatban;
- aktív korúak ellátásának megállapításával
kapcsolatban;
hadigondozotti ellátások megállapításával
kapcsolatban;
- nagycsaládosok földgáz-árkedvezményével
kapcsolatban;
- súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatban;
- lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyitásával
kapcsolatban.
II. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét
érintő adatokra vonatkozó bejelentés továbbítása

2017. október

akinek a háztartásában (családjában) az egy főre számított
havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át
(jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át
(71.250,- Ft-ot).
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon
háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.
Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2017. november 2től november 30-ig az e célra meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
A támogatás benyújtásával kapcsolatban további
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite Sándorné. Telefon:
573-030, 573-041.
Röszke Község Önkormányzata

III. Egészségbiztosítással kapcsolatos ügyek:
- EU TAJ kártya igénylési kérelem továbbítása;
- útiköltség térítési kérelmek továbbítása;
- Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek
továbbítása;
- táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
megállapítása iránti méltányossági kérelem
továbbítása;
- jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti
táppénz és utazási költségtérítés, valamint
mulasztási és eljárási bírság megfizetésével
kapcsolatos
méltányossági
kérelem
továbbítása.
IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek:
- méltányossági kérelmek továbbítása;
- adategyeztetési eljárással kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása;
- nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések
továbbítása;
- árvasági ellátással kapcsolatos kérelmek,
változások bejelentés továbbítása;
- öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérelmek,
változások bejelentés továbbítása;
- özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosa kérelmek,
változások bejelentés továbbítása;
- nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
V. Rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos ügyek:
- rokkantsági
járadékkal,
fogyatékossági
támogatással
kapcsolatos
kérelmek,
változások bejelentésének továbbítása;
- rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos kérelmek,
változások bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

2017. október
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Újra lehet pályázni ipari célú fás szárú ültetvények létrehozására
Az ipari célú fás szárú ültetvények telepítését szabályozó kormányrendelethez igazodva módosult a Vidékfejlesztési
Program erdősítést támogató felhívása. Ennek eredményeképpen már ipari faültetvények telepítésére is igényelhető
támogatás - közölte Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes
államtitkára a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (Megosz) által szervezett országos
találkozó sajtótájékoztatóján szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzéren.
Kiemelte, hogy a 2014-2020-as vidékfejlesztési program mintegy 100 milliárd forinttal kívánja támogatni az
erdőgazdálkodókat. A pályázati lehetőségek többsége március végéig már megnyílt, ám az erdőtelepítési támogatás
most kibővült egy új célterülettel, az iparifa-ültetvények létrehozásával. Az erdőtelepítési jogcímen belül mintegy
ötmilliárd forint áll az erdőgazdálkodók rendelkezésére az iparifa-ültetvények létrehozására, a pályázat a keret
kimerüléséig él.
Az ilyen ültetvények támogatásával azt kívánják elérni, hogy enyhüljenek a természetes erdőkre nehezedő iparifaalapanyag igények - mutatott rá a helyettes államtitkár. Hozzátette: újra divatba jött a fa, mint természetes
alapanyag és az ipar részéről világszerte egyre növekvő igényre számít az ágazat, különösen az olyan fejlődő
piacokról, mint Kína. Ezt a növekvő keresletet egyre kevésbé szeretnék a természetes erdőkből fedezni. Ehelyett
mezőgazdasági területeken létrehozott nemenysár, vagy akácfa ültetvények segítségével teremtenék elő a szükséges
iparifa-mennyiséget, ezek a földek a kitermelést követően újra visszaalakíthatóak mezőgazdasági hasznosításra.
Jakab István az Országgyűlés alelnöke a sajtótájékoztatón kiemelte: az új erdőtörvény elfogadásával azonos
elbírálás alá kerültek az állami és magánerdők gazdálkodói. 1945 óta ez volt az első törvényalkotási folyamat,
amely érdemben foglalkozott a magánerdő tulajdonosok ügyeivel. A szeptember elején életbe lépett új erdőtörvény
eredményeként a magánerdőkben gazdálkodók is megkapják a lehetőséget a megfelelő támogatások eléréséhez.
Mocz András a Megosz elnöke elmondta: Magyarországon körülbelül ötszázezerre tehető az erdőtulajdonosok
száma, az erdőterületeken gazdálkodók száma pedig becslések szerint 38 ezer és 45 ezer között van. A
rendszerváltás óta a magánerdő tulajdonosok kétszázezer hektárnyi erdőt telepítettek, hozzájárulva ahhoz, hogy az
erdőterületek aránya 20 százalék fölé emelkedjen. A szövetség célja, hogy legkésőbb 2050-ig 27 százalékra
növeljék ezt az arányt.
Hozzáfűzte: nagy segítség volt, hogy tavasszal a vidékfejlesztési program pályázatai megnyíltak az
erdőgazdálkodók előtt, pályázhatnak például ültetvények telepítésére, de lehet támogatást kérni az erdőt ért károk
felszámolására is. A támogatások azért is fontosak, mert a magánerdők feltőkésítése az elmúlt évtizedekben
elmaradt, hiányzik például az erdő ápolásához szükséges gépesítés, vagy a közjóléti feladatok ellátásának
finanszírozása.
Forrás: MTI
Déli Napfény LEADER Egyesület
“Mennyire lényegtelen bármilyen külsőséggel terhelni a fantáziát, a felfordított és égnek álló
lábú asztal felső lapjára ülve igazán csak az eszement nem látja meg a viharzó tengert, mely
odalent ringatózik.”
100 éve született Szabó Magda József Attila-, és Kossuth-díjas írónő. 2007-ben megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést. Szabó Magda nevéhez számos
könyv és mese fűződik sok regényét megfilmesítették.
Ezen neves évforduló kapcsán 2 fordulós versenyt hirdetünk. Az első fordulóban minden
résztvevőt arra kérünk, hogy készítsen plakátot, melyen Szabó Magda életét, munkásságát mutatja be. Az elkészült
plakátokból a művelődési házban kiállítást rendezünk.
A második fordulóban feladatlapot töltenek ki a versenyzők. Az első feladat elkészítése után a versenyzők
megkapják a feladatlapokat, melyet otthon dolgoznak fel és a kitöltést követően jutatják vissza hozzánk. A program
január 8-án ér véget. A legjobbak könyvjutalomban részesülnek.
A program regisztrációhoz kötött, melyet a művelődési házban Szekeresné Ábrahám Gyöngyinél vagy Bényiné
Bóka Móninál tehettek meg. Mindenkit szeretettel várunk! Máris jelentkezhettek!
Művelődési ház dolgozói

ÚJRAHASZNOSÍTÁS KREATÍVAN
Megunt póló, kiürült flakon, műanyag pohár netán CD lemez? Mi most megmutatjuk, hogy mit alkothatsz belőle.
Havonta két alkalommal várjuk a kedves érdeklődőket, akiknek fontos az újrahasznosítás és nem utolsó
sorban szeretnének érdekes szép dolgokat alkotni. Első alkalom november 8. 14 óra. Téma: textilből ékszer
Második alkalom november 22. 14 óra. Téma: praktikus CD lemez. Mindenkit szeretettel várunk a művelődési
házban!
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ŐSZI ÉVADZÁRÓ
EGYÉNI FEEDER BOTOS
HORGÁSZVERSENY
Horgászegyesületünk történetében először
rendeztünk feeder botos horgászversenyt.
Verseny előtti napokban figyeltük a
nevezéseket, nevezőket. Várakozásunknak
megfelelően igen nagy volt az érdeklődés
felnőtt férfi kategóriában, akad néhány ifjúsági
versenyző is, hölgyek részéről viszont
egyáltalán nem akad jelentkező.
A verseny napján (10.01) reggel véglegessé
vált a versenyen induló horgászok lét-száma.
A reggeli zsíros kenyér elfogyasztása közben
51 fő igyekezett számára a legjobb
horgászhelyet jelző, sorszámmal ellátott sörös
dobozt kiemelni a többi közül. Fortuna
azonban nem mindenkinek kedvezett.
Nyolc óra harminc perckor, horgászatra
kellemes időjárás mellett, megkezdődött a
halakkal, halakért vívott küzdelem több
kevesebb sikerrel. A verseny tizenkettő óra
harminc perckor ért véget. Mérlegelés után a
VIVA PIZZÉRIÁBAN izgatottan várták a
versenyzők az eredményhirdetést. A nyertesek
Ambrus Sándor fazekasmester által készített
gyönyörű szép vázákat vehettek át. A
ceremónia után mindenki, versenyzők, bírók,
segítők jóízűen fogyasztottuk el Asztalos Feri
és csapata által főzött, finom babgulyást.
Remélem mindenki, aki velünk volt, egy
kellemesen eltöltött, közös napként emlékezik
vissza erre a versenyre.
A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
Felnőtt kategória
1. Tóth Dávid (Szőke Tisza HE) Szeged 7270 gr
2. Kóny Zoltán (RSTE) Röszke 7010 gr
3. Shreiter Zoltán (HOHE) Szeged 50 gr
Ifjúsági kategória
1. Punka Krisztián (HOHE) Szeged 2190 gr
2. Osznovics Mátyás (RSTE) Röszke 1000 gr
3. Szirovicza Gergő (RSTE) Röszke 300 gr
Legnagyobb kifogott hal
Szalma Zsolt (RSTE) Röszke 1710 gr
ML

Orgoványi Anikó: Őszi színek
„Ősz apóka előveszi
festővásznát, ecsetét,
színesíti a lombokat,
ebben leli a kedvét.”
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Az elmúlt hónapban is sok élménydús
programmal
kedveskedtünk
óvodásainknak, bölcsiseinknek.
Túl vagyunk a SZÜRETI PROJEKTÜNKÖN, mely ismét nagyon jól
sikerült. Köszönjük a sok szőlőt, krumplit mellyel a kedves szülők
segítették a szüreti mulatság megvalósulását. Örömmel fogadtuk a szülők
részvételét programjainkban.
A Hagyományőrző Nyugdíjas klub tagjai segítségével elkészülhetett a
finom és ízletes, tepsiben sült krumpli, mellé a finom, frissen préselt
szőlőlé, must, melyekkel hagyományokat, élményeket, ízeket idézhettünk
fel a gyermekekben.
Az adott héten elkészült gyermeki alkotásokból kiállítást rendeztünk az
Így kell sutulni, Imre bácsi megmutatta
óvoda teraszán, hogy a kedves szülők is gyönyörködhessenek gyermekeik
óvodai munkáiban. Majd a gyermekeikkel közös zenés tornára hívtuk a szülőket az óvoda udvarára, ahol teljesítményükért, a
Családi nap mesejátékára kaphattak belépőjegyet.
Egy nagyon vidám, derűs CSALÁDI NAP részesei lehettünk a közösségi
ház udvarán, ahol ugráló vár, arcfestés, ritmusjátékok, színházi előadás
mellett, lehetett kézműveskedni is a gyermekeknek szüleikkel, óvónénikkel
és az IKSZT munkatársával.
Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából, a Földmíves Utcai Óvoda
által kiírt rajzpályázaton több óvodásunk is kiemelt eredménnyel végzett: 1.
Kuk Lídia, 2. Mihály Fanni, 3. Tóth Netti
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA alkalmából ismét szebbnél-szebb
mesékkel örvendeztették meg a gyermekeket csoportonként a vállalkozó
kedvű szülők.
A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából ellátogatott a Napraforgó csoportba
volt óvodásunk, Szűcs Dániel, aki harmonika szóval varázsolta el a
Közös mozgás örömmel, anyával, apával
kicsinyeket.
Színes és élményekben gazdag programot tartogatott a MARS TÉRI
PIAC MEGLÁTOGATÁSA. A Piacigazgatóság jóvoltából egy kis
játékos, ismertető előadáson is részt vehettünk.
KÖSZÖNJÜK:
Az Önkormányzat által szervezett családi nap élménydús programjait.
A szülők, óvodabarátok által papírgyűjtésünkre behozott, otthon
feleslegessé vált papírokat, újságokat, kartonokat.
Dobó Hanna tatájának, hogy megjavította az udvari fajátékokat.
A családok meghívásait kiskertjükbe, gyümölcsösükbe, állatnézőbe.
Továbbra is szívesen veszünk részt ilyen programokon.
Tóth Rudi bácsinak, hogy megmutatta a Manócskáknak a kukorica
betakarítását.
Nézelődtünk, vásároltunk a piacon
Zsáki Zsigmond, Tombácz Martin és Kószó Panna szüleinek a hasznos
kincseket, finomságokat.
NAPTÁRUNK:
Egyéni beszélgetéseket szerveznek az óvodapedagógusok a gyermekek
személyiségfejlődéséről a 4-5 éves gyermekek szüleivel.
Október 26-án őszi játékdal-fűzést mutatnak be szüleiknek óvodánk
nagyjai. (Az érintett szülők külön meghívót kapnak.)
Iskolai őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27-e, első tanítási nap
november 06., a két időpont között, amelyik napon nem hozzátok
gyermeketeket, a dátum megjelölésével töltsétek ki a kikérő lapot, s adjátok
át a csoport óvodapedagógusai valamelyikének.
Nevelés nélküli munkanap november 03. (ügyelet a központi óvodában),
Szűcs Dani harmonikájával
kérjük, ezen a napon csak az a család hozza óvodába gyermekét, akik nem
a Zene világnapján
tudják megoldani másképpen a gyermekük napközbeni ellátását.
November hónapban egyéni beszélgetések az 6-7 éves gyermekek szüleivel.
November 20-a hetén a középsős korú gyermekek mesejátszása szülőknek szerveződik csoportonként, a pontos
időpontról hirdetőtáblán és kis cédulán is értesítjük az érdekelteket.
Sok őszi napsütést kívánok:
Gézártné Szabó Ágnes
óvodapedagógus

Falusi Suttogó
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Beregsuránynál hagytuk el hazánkat, hogy megérkezhessünk arra a vidékre,
amely a trianoni békediktátum életbelépése előtt-, meg azóta is egyszer rövid
időre, - hazánk része volt.
Beregszászon a Bethlen-Rákóczi kastélyba tértünk be. A kuruc felkelés
zászlóbontásának színhelye 1686-ban leégett, de II. Rákóczi Ferenc
helyreállíttatta. Amikor a Bereg vidéken vadászgatott a fejedelem, több
alkalommal is megszállt a kastélyban.
Az 1800-as évek közepén átalakított épületben, amelyet a múlt század ’80-as
éveinek végén restauráltak, ma ipari szakközépiskola és helytörténeti múzeum
működik. A múzeum igazgatója és tárlatvezetője Sepa János mutatta be azt a
rendkívül gazdag helytörténeti és néprajzi gyűjteményt, amely az ő lelkes,
önfeláldozó munkájának eredményeként napról-napra gyarapodik.
Munkács vára a Latorca folyó által átszelt hatalmas síkságból kiemelkedő
vulkáni eredetű magaslatra épült. A sok viszontagságot megélt erőd helyén a
honfoglalás idején még cölöpökből emelt építmény állott. Szent István
megerősíttette falait, Szent
László
pedig
kőfalat
építtetett köréje. Hunok,
besenyők, tatárok, törökök
Zrínyi Ilona és az ifjú II. Rákóczi
ostromolták és birtokolták.
Ferenc szobránál
Az
1200-as
években
Magyarország egyik legnagyobb erőssége volt. Károly Róbert és Nagy
Lajos tovább bővítették. A történelem századaiban gyakran cserélt
gazdát a vár és környéke. Birtokolták lengyelek, olaszok, osztrákok,
csehek, oroszok. A legtovább magyarok. Volt az erőd cseh, majd magyar
kaszárnya, szovjet laktanya és traktorosképző iskola is a múlt században.
A szépen helyreállított termekben a különböző történelmi korok
kiállításai anyagát tanulmányoztuk. Zrínyi Ilona 1686-ban hét hónapig
hősiesen védte a várat. Tízéves fiával, II. Rákóczi Ferenccel az osztrák
Szeretetlakoma
ostromlókkal szemben, - mitsem törődve az ágyúk tüzével, - gyakran
megjelent a bástyákon. Emléküket a Lórántffy bástyán bronzszobor őrzi.
Kígyóson egy egyszerű falusi házba léptünk be, hogy részese lehessünk
egy ma létező csodának. A ház előszobájának falán egy festett,
öntöttvasból készült megfeszített Krisztus látható. A ház szerény gazdája
találta a hulladéktelepen. Belső késztetést érzett, amikor hazavitte.
Fakeresztet készített s arra fölszegezte. Jézus olajat verejtékezik. Mindez
közvetlen közelről látható és tapintható.
A Latorca hídján Munkács irányából átkelve Ungvár felé vettük az
irányt. Ungvár az Ung folyó mentén nyugvó város. A vidéken sokféle
nép megfordult a népvándorlás idején. Kunok, szlávok, avarok,
bolgárok. A várat 894-ben elfoglalták a Vereckei-hágón átkelt magyarok
Laborc fejedelemtől. Az Árpád-házi királyok idejében a magyarok
végvára volt. A vár és a köréje épült település igencsak változatos
eseményeket élt át a történelem évszázadaiban. Fénykorát Bercsényi
Ungvár - Skanzen
Miklós idejében élte. A XI-XIII. sz.-ig magyar királyi birtok volt.
Ungvár ma Kárpátalja kulturális központja. A várkastély termeiben a
vidék állatvilágát, történelmi, helytörténeti és hadtörténeti emlékeit
nézegettük. A várfalon kívül a várdomb oldalában pedig a Kárpátaljai
Honismeretei Múzeum gondozásában Kárpátalja vidéki falusi házait,
udvarait, gazdasági épületeit jártuk be. Megismerkedtünk a régmúlt idők
népviseletével, a családok életvitelével, munkaeszközeivel, egyszerű és
praktikus használati tárgyaival.
Gerény híres rotundájába tértünk be a nap végén. Ez a körtemplom az
egyike azoknak, amelyekből csupán három maradt meg a középkori
Magyarországon. A másik kettő Kiszomboron és Karcsán található.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN!

Gerény - Rotunda

Turucz József
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A Homokhátság új szakképző iskolája Mórahalmon
Tizenegy hónap múlva a 2018-2019-es tanévben új
szakképző iskola kezdi meg működését Mórahalmon,
jelezve, hogy Homokhátság fejlődése töretlen.
Kérdés-felet formában foglaljuk össze mit érdemes tudni a
majdan a Szegedi Szakképzési Centrumhoz tartozó
intézményről.
Mi az a Szakképzési Centrum?
A szakképző iskolákat fenntartó intézmény, a legtöbb
ilyen iskola a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz
tartozik.
Mit lehet tanulni ebben az iskolában?
Többféle szakmát nappali és esti tagozaton. Lesz
szakközépiskolai képzés 9-11. évfolyamon: cukrász,
pincér,
szakács.
És
lesz
9-12.
évfolyamon
szakgimnáziumi képzés informatika szakon – hivatalos
kifejezéssel informatikai ágazatban – amely képzés
végén a 13. évfolyam elvégzése után: OKJ-s
szoftverfejlesztő végzettséget kapnak a végzett
technikusok. Valamint lesz még pedagógiai ágazati
szakképzés, mellyel a 13. évfolyam után OKJ-s
gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget
szereznek a diákok.
Mi lesz az iskola neve?
Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskolája.
Miért pont Tóth János?
Mórahalom történelmében dr. Tóth János piarista
szerzetes tanár kiemelkedő személy. 1852-ben
kinevezték Mórahalomra igazgatónak, ő szervezte meg
a tanyai iskolákat, a mai Mórahalom területén négyet,
ebből az elsőt 1853-ban.

Az iskola látványterve
Mikortól lehet jelentkezni ebbe az iskolába?
Az általános iskolák 2017. október 31-ig tájékoztatják a
nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről, 2018. januárjában kell majd a középiskolai
jelentkezési lapokat kitölteni.
Honnan tudhatunk meg még többet a mórahalmi Tóthiskoláról?
Az érdeklődő szülők és diákok részére:
2017. november 10-én (péntek) 17.00 órai kezdettel
tartott fórumon, melynek helyszíne:
Mórahalom Városháza I. emeleti tárgyaló terme
(6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.)
valamint a https://www.facebook.com/TothJanosMorahalom/
oldalról.
Angyalné Kovács Anikó
főigazgató

Falusi Suttogó

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőanyag gyártó cég
röszkei telephelyére
munkaerő felvételt hirdet
a következő munkakörökbe:

Fémipari szakmunkás
Faipari szakmunkás
Ipari kisegítő (segédmunkás)
Pályakezdők és nyugdíjasok
jelentkezését is fogadjuk.
Versenyképes bérezés, készpénzes
cafeteria, Edenred ajándékkártya.
Jelentkezés az info@wywblock.hu
e-mail címen, vagy munkaidőben
a 06-62/573-330 telefonszámon.

MEGNYITOTTUK
új helyen NEMZETI
DOHÁNYBOLTUNK!
A Röszke – Horgos II. közúti határátkelő (kishatár)
belépő oldalán a határtól 200 m-re.
Várunk minden kedves régi és új vásárlót
üzletünkben!
Nyitva tartás: H-SZ: 7.00 – 19.00
V: ZÁRVA
M5 Autópálya Trafik Bt.

HALOTTAK NAPJÁRA!
ÁFRA VIRÁGBOLTBAN:
Toboz-mű-szalma koszorúk, mécsesek nagy
választékban már kaphatók.
Saját termesztésű krizantémból szálasok,
sírpárnák, koszorúk, csokrok készítését
vállaljuk.
Rendelés: Röszke, Felszabadulás u. 132.
Tel.: 62/273-343, 06-30/62-16-345

Falusi Suttogó
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52 db FÓLIAHÁZBORDA
ELADÓ!
20/295-8633

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

Falusi Suttogó

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

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

Falusi Suttogó
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Szegőléc és faáru
PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

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

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

Termék kínálatunkban kedvező áron
talál kiváló minőségű fenyőszegőléceket,
többféle profilban, méretben
(Ajtószegők, parkettaszegők, díszlécek,
élvédők, képkeretlécek, barkácslécek)
Képkeretezést és bútorkészítést
is vállalunk!
Egyedi fenyő függönytartók gyártása
Bővebben és képek: facebook.com/szegolec

Nyitva tartás: Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9.30-16.30
Szombat: 9-12
Tel.: 06-62/668-152
Szeged, Szabadkai út 55.
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CÍMER MADÁR
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FUNDAMENTUM

ALKOTÓRÉSZ

REJTVÉNY
AZ ELMÚLÁS DICSÉRETE
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SÜTŐJE

ISMERETLEN
SZEMÉLY

Feladványunk kiemelt soraiban Gabriel García
Márquez Nobel-díjas
kolumbiai író gondolatait
olvashatják.
A múlt havi rejtvény helyes
megfejtése: Az embereket
csak arra lehet rábeszélni,
amit maguk is akarnak.

KIS ILONKA

OKÁÉRT
JÓL KIFENT

3

… RAKSA;
LENGYEL
FILMSZ. NŐ

RÖSZKE
VÉGÉN ÁLL!

FÉL PERC

JELENKOR

Szerencsés megfejtőnk
Tombáczné Elekes Krisztina
(Röszke, Tisza sor u. 31.) a
Forró Fogadó sültes táljáról
falatozhat. Nyereményének
kiszállításával és átvételével
kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.

Turucz József

NAGYTESTŰ
SZARVAS

SEGÉLYKÉRÉS ANG.

RÖVID
HOSSZMÉRT.

ARATNI
SZERETNE

ROSTOS
PRÉSELT
TÜZELŐ

JÁRMŰ RÉSZE

TOTYOGÓ

KANALAZ

KÖLTŐ V.
(ZOLTÁN)

„A VILÁG
TETEJE”
FOLYÓ
SZEGÉLY
CSALÁDI
TŰZHELY
VÉDELMEZŐI

HEYERDAHL
HAJÓJA

TÜNDÉR…
SZABÓ MAGDA HŐSE

ESZTENDŐ

JÁRÓ
FELÜLET

MINISZTÉRIUM V.

HITEL
RÉSZLET!

AGYAG
MŰVESSÉG

… ÉS A
DETEKTÍVEK
KÖLTSÉGET
RENDEZ

LITER

OROSZ
FILMREND.
(MIHAIL)

ODÜSSZEUSZ
FELESÉGE
HABZÓ ITAL,
RÉG.

TOMPA
VÉGZŐDÉS!

FÉRFI MEGSZÓLÍTÁSA

MEREV,
TÖRÉKENY

MODERN MÉRTÉKRENDSZER

DNYEPER
MELLÉKFO.

SZÖRNY

MODUGNO
SLÁGERE

AUTONÓM
TERÜLET

SPORT
FELSŐ
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KURTA
SZOKNYA

RÓMAI 50

A HÉT
VEZÉR
EGYIKE

LÓBIZTATÓ
SZÓ

MAROSILLYE
ROMÁN NEVE

FÉRFINÉV
DARÁL

… IRA ET
STUDIO
(TACITUS)
FESTŐ
SZERSZÁM
ANGOL TINTA

OLIVÉR
BECENEVE

… TAJ PO;
KÍNAI KÖLTŐ

… CSŐ;
MIKROSZKÓP
RÉG.

HÁZVÉG!

GAZDASÁGI
TÁRSULÁS
PÖRÖGNI
KEZD!

UNIVERZÁLIS
GYÓGYNÖVÉNY

PÁROS UJJÚ
EMLŐS

TONNA

H

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.
A hirdetések tartalmának
hitelességét és valódiságát
nem ellenőrizzük.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KERESZTELÉS:
2017. szeptember 17.: Biczók Luca Sára, Biczók Róbert és Makra Ilona
Erika gyermeke
TEMETÉS:

2017. szeptember 4.: id. Ördög Szilveszter
(†2017. augusztus 28., életének 75. évében)
2017. szeptember 5.: Farkas Csamangó Péter
(†2017. augusztus 28., életének 82. évében)
2017. szeptember 12.: Kiss László (†2017. szeptember 2., életének 78. évében)
2017. szeptember 22.: Barna Imréné Malatinszki Julianna
(†2017. szeptember 13., életének 80. évében)
2017. szeptember 29.: Kiss László (†2017. szeptember 25., életének 89. évében)
2017. szeptember 29.: Kisistók Szilveszterné Simon Etelka
(†2017. szeptember 20., életének 91. évében)

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: rózsafüzérimádság, 9 és 17 óra: szentmise

Október 16-tól az őszi-téli miserendnek megfelelően az esti liturgikus programok egységesen 17 órakor kezdődnek.
Október 22-én, vasárnap 15 órai kezdettel (Kapisztrán Szent János emléknapjának előestéjén) ünnepi szentmise
keretében szenteljük fel ismét a felújított Kancsal-széli keresztet a Tanács-tanyán (az óvodával szemközt). Szeretettel
várunk minden kedves hívőt és jó szándékú érdeklődőt a szentmisére, valamint az azt követő egyszerű kis
állófogadásra!
Október 23-án, hétfőn 16 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatunk be a Művelődési Ház előtti Hősök
emlékművénél az 1956-os Forradalom és Szabadságharc áldozatainak és hőseinek tiszteletére, majd felszenteljük a
Hősök Harangját (a harangszerkezet Búzás Lajos mester úr alkotása) a Nemzeti Emlékmű mellett, ill.
megkoszorúzzuk Nagy Imre domborművét és a Nemzeti Emlékművet. Minden kedves röszkei lakost szeretettel hívunk
és várunk! (Rossz idő esetén a szentmisét a templomban tartjuk. Ezen a napon nem lesz 18 órakor szentmise!)
Október 28-án, szombaton 9 órától közös temetőtakarításra várjuk az egyházközség híveit és a bérmálkozásra
jelentkező fiatalokat!
Kérjük azokat a fiatalokat, akik szeretnének az idei betlehemezésben részt venni, jelentkezzenek Kiss Gábor
tanár úrnál vagy Ábrahám Judit tanárnőnél.
Mindenszentek ünnepen és Halottak napján a mise- és szertartásrend az alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:
9 óra: ünnepi szentmise a templomban (valamint a bérmálásra jelentkező fiatalok
beavatása a jelöltségi időszakra)
November 1. szerda,
14 óra: szentmise elhunyt szeretteinkért a temetőben
Mindenszentek főünnepe
18 óra: gyertyafényes csendes szentmise a templomban, utána szentségimádás
zenehallgatással (Charles Gounod: Requiem)
November 2. csütörtök,
17 óra: latin nyelvű szentmise a templomban
Halottak napja

A Morajlás program keretében szervez képzés-sorozatot a bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesület a
Mórahalmi járásban élő fiatalok számára.
A járásból harminc fiatal vehet részt az ingyenes programon, amelynek célja, hogy egyrészt megtalálják azokat a
fiatalokat, akik az adott településeken a legaktívabbak, legnagyobb hatással vannak a helyben élő társaikra,
másrészt olyan fejlesztési folyamatban vehetnek részt, amely kimondottan a települési ifjúsági munkát erősíti. A
képzési alkalmak során szakemberek segítségével fiataloknak szóló programokat tervezhetnek meg a résztvevők,
amelyekhez még forrást is a projekt.
Minden településről legalább egy 18 év feletti és kettő 15-18 év közötti aktív fiatal jelentkezésére számítanak,
tudtuk meg Masir Norbert ifjúsági referenstől, aki a projekt egyik mozgatórugója. Elmondta, hogy a részvétel a
fiatalok számára teljesen ingyenes, az ellátás, szállás, képzés díját a Szechényi 2020 pályázatnak köszönhetően
biztosítani tudják a szervezők (EFOP-1.2.2-15-2016-00256).
A képzések a tervek szerint október 1. és március 31. között valósulnak meg, a hat alkalomból négyet idén, kettőt
jövő év elején szerveznek majd meg. A program helyszíne a Bordányi Ifjúsági Információs Pont közösségi tere, a
szállást a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshelyen biztosítják. A jelentkezési határidő: 2017.10.15.
Jelentkezni a greenoffice@bordany.hu e-mail címen lehet. A részletekről és a jelentkezés elfogadásáról a
jelentkezőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeiken értesítik majd.
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SZÍNHÁZI
AJÁNLÓ

Charley nénje

MÓRAHALOM 2017. ŐSZ
Én és a kisöcsém
zenés vígjáték két részben
Rendező és főszereplő: Koltai Róbert
Aranyszöm Rendezvényház
2017.október 25. (szerda) 19 óra

Falusi Suttogó

zenés vígjáték két részben
Aranyszöm Rendezvényház
2017.november 13. (hétfő) 19 óra
Jegyek 3400 ft.-os áron kaphatók az Aranyszöm
Rendezvényházban (Mórahalom, Röszkei út 1., tel..
62/281-219), 0-24 óra között a Thermál Panzió
recepcióján (Mórahalom, Szegedi út 1/b; tel.: +36 30 456
7600), ahol bankkártyás és Szép kártyás vásárlásra is van
lehetőség, valamint online a
rendezvenyhaz.morahalom.hu oldalon.

SZÉP SIKEREK IDEGENBEN
Szeptember utolsó napján a Bordány Kupa Lövészversenyen 48 sportlövő vett
részt és 9 csapat mérte össze tudását a győzelemért.
Férfi kategóriában a röszkeiek voltak a legeredményesebbek. László Gábor a
klub vezetője 168 köregységgel az első helyet szerezte meg. Füle Csaba 167-tel
második lett. Dobó Gergő 165-tel csupán azért lett negyedik, mert Rácz
Tibornak több belső tízese volt.
Mezősi Nikoletta Kasperné Magdi és Karácsonyi Maja mögött 98 köregységgel a
harmadik helyet szerezte meg. Csapatban a Bordány MTTSZ 798-cal első, míg a
Röszke SK II. csapat 751 köregységgel a második. Harmadik Bordány II.
csapata 702-vel, míg Röszke I. 688-at gyűjtött. Ez az eredmény a negyedik
helyre volt elég.
CSÚCSFORMÁBAN ITTHON
Bordány – László Gábor
Október 7-én 31 fő jelent meg a Lövész Barátok Lövészversenyén a röszkei
I. helyezett
lőtéren, hogy sikeresen célba találjanak a dobogós helyek megszerzéséért.
Az 5 próbalövést követően 2x10 értékelt lövést adtak le céltábláikra a
versenyzők.
A vendéglátók a versenyt megelőző napokon lelkesen edzettek és
kiválóan szerepeltek a hazai környezetben. A versengés
végeredménye az alábbiak szerint alakult:
CSAPATVERSENY: I. Röszke SK I. 757, II. MTTSZ Bordány I.
730, III. Röszke SK II. 725, IV. MTTSZ Bordány 535, V. Szatymaz
SK 522 és VI. Szabó SK 307 köregységgel.
NŐI: I. Mezősi Nikoletta 151, II. Karácsonyi Maja 96, III. Fohsz
Andrea 76, IV. Varga
Kata 70, V. Friedrich
Irén 53, VI. Tóth K.
Anett 35-tel.
Elkezdődött a verseny

A győztes csapat – Hódi János, László Gábor,
Dobó Gergő, Tsereteli Gia és Füle Csaba,
aki elsietett a képről

FÉRFI: I. Dobó Gergő
166, II. Füle Csaba 163,
III. Kószó Ádám 162,
IV. Forgó Ferenc 161, V.
Simon Mihály 160, VI.
Sisler István 159.
A verseny résztvevőinek
Lőlap csere
László Gábor a röszkei
lövészklub elnöke adta át az okleveleket, érmeket és plaketteket.
A vendéglátásról a klub tagjai, Tsereteli Gia és kiváló
konyhaszemélyzete gondoskodtak, amiért külön is hálás köszönet.
Turucz József

Falusi Suttogó
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Támogatónk:

2017. október
Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó októberi sportoldalán.
LABDARÚGÁS: Nagyüzemben zajlanak Mórahalmon a Bozsik program tornái és fesztiváljai! Egyesületünk négy
korosztállyal, U-7, U-9, U-11, U-13 vesz részt ezeken a rendezvényeken. A gyerekek, főleg a legkisebbek, nagyon
várják az utazást, a játékot és természetesen a végén járó ajándékokat! Többüknek már barátaik is vannak az ellenfelek
csapataiban. Felváltva, heti váltásban szállítjuk az U-7, U-9-et, majd egy hét múlva a nagyobbak, az U-11, U-13
következik.
A kicsik (U-7) edzője: Zámbó Dani, Ő foglalkozik edzéseken és a
tornákon is a gyerekekkel. Nagyon kell vigyázni ebben a korban, hogy
kedvet ébresszen az edző a gyerekekben, és örömmel jöjjenek a
foglalkozásokra.

Az U-9 csapatunk edzője:
Szalma Gergő. Ő tartja a
foglalkozásokat a gyerekeknek az edzéseken, és
Ő vezeti a Bozsik tornákon is ezt a korosztályt. Itt már a játékkal
kombinálva, különféle technikai elemeket is gyakorolnak a
gyerekek.
Az U-11 és az U-13 korosztálynak is Szekeres Zoltán
a trénere.
A gyerekek edzéseit, a tornákon lejátszott mérkőzéseiket is, Ő irányítja, felügyeli. Ez a két korosztály,
már komolyabb instrukciókat sajátít el, egy mérkőzés
lejátszásával kapcsolatban.
Ők a tornákon és a fesztiválokon is mérkőzéseket
játszanak ellenfeleikkel.
Csongrád Megye U-19 korosztály 2017-2018 őszi fordulók:
5. forduló: Röszke SK – MUFC - Kiszombor: 3 – 1 (0-0).
Az első félidőben nem bírt egymással az akkor még egyforma erőnléti állapotban lévő két gárda. Helyzetek voltak
mindkét oldalon, de a gólok még várattak magukra. Szünet után fokozatosan javult a Röszke, és romlott a Kiszombor
játéka, ez gólokban is megmutatkozott. Góllövőink: Kovács István, Kovács László Alex (2)
6. forduló: Sándorfalvi UKSE – Röszke SK: 3 – 2 (3-0).
Sajnos éppen, hogy ki tudtunk állni tizenegyen, mivel páran abszolút nem veszik komolyan az edzés látogatást, de a
mérkőzések időpontjait sem! A bajnokság indulása előtt húszas keret harcolt azért, hogy legyen U-19 csapata
Röszkének, szavukat adva, hogy csak nevezzünk be, jönni fognak edzésekre és a mérkőzésekre! Ezen a mérkőzésen
minden elismerés az ott lévőknek, hiszen bemutatták, hogy a második otthonában is lehetett volna pontokat rabolni!
Góllövőink: Mulati Dániel, Deák Olivér.
7. forduló: Röszke SK – Móravárosi Kinizsi: 4 – 5 (0-3).
Az, hogy idegenben épp, hogy ki tudunk állni, baj, de az, hogy itthon telefonálgatni, üzengetni kell játékosoknak azért,
hogy méltóztassanak már kijönni a pályára, mert mérkőzést kellene játszani, szégyen! Megint bebizonyosodott, hogy a
„padlóról” is fel tud állni ez a társaság, hiszen 0-4 ről is egyenlíteni tudtak, és nagyon kicsi hiányzott ahhoz, hogy a
három pontot itthon tartsák! Góllövőink: Kovács László Alex (2), Szögi Márk, Mulati Dániel.
8. forduló: A Röszke SK U-19 szabadnapos.
(folyt. a köv. oldalon)
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Csongrád Megye II osztály 2017-2018 őszi fordulók:
5. forduló: Röszke SK – Kiszombor KSK: 5 – 3 (3-2).
Ideális futballidő, hallatlanul izgalmas mérkőzés, a vége győzelem, jól szórakozhattak a focipályára kilátogatók, röviden
talán ennyi a meccs krónikája. Kicsit részletesebben, húsz perc alatt repülő rajtot vett a Röszke, három nulla ide! Ekkor
valami történt a fejekben, talán egyesek már azt hitték, hogy ez a mérkőzés már megvan. Körülbelül, ugyancsak húsz perc
alatt kiegyenlített a Zombor! Hibát hibára halmozott ez idő alatt a hazai társaság! Egy megítélt tizenegyes visszahozta a
reményeket, négy három, újra ide! Javult a játékunk, és az „íre” a pont, a nyolcvanhetedik percben került fel, öt három,
győzelem, miénk a három pont! Góllövőink: Ördögh Kristóf, Pipic Barnabás (2), Tanács Attila, Fehér Bence.
6. forduló: Mindszenti Sport Club SE – Röszke SK: 3 – 2 (0-0).
Az utolsóhoz utazott a hatodik, az aktuális tabella alapján. A magánvéleményem szerint, a vendégek ezt a mérkőzést sajnos
fejben már lejátszották, természetesen győztünk! A valóságban azonban, szerencsével kihúztuk az első félidőt, kapott gól
nélkül úgy, hogy nekünk még helyzetünk sem volt! A második félidőben egy még harcosabb, a végletekig küzdő hazai gárda
jött ki a pályára. Meg is lett az eredménye, megszerezték a vezetést, de négy perc múlva egyenlítettünk, és hét perc múlva
már mi vezettünk! Ebben az időben voltak helyzeteink, de a gólokat mégis a hazaiak rúgták, durva egyéni hibákból adódva!
Góllövőink: Pipic Barnabás (2).
7. forduló: Röszke SK – Móravárosi Kinizsi: 3 – 2 (2-1).
A mérkőzés előtt a vendégek a dobogó harmadik fokán álltak, a hazaiak a hatodik helyről fogadták őket. Két küzdő,
helyzeteket kiépítő, technikailag és erőnlétben is egyforma társaságot láthattak a nézők egymásnak feszülni! Helyzetek itt,
helyzetek ott, az idő haladtával így értünk a
huszonnyolcadik perchez, amikor is a Röszke
megszerezte a vezetést! A vendégek kettő perc
múlva egyenlítettek, öt perc múlva megszerezték a
vezetést! A hosszabbításban, a negyvenhatodik
perc meghozta az egyenlítést! A szünetben volt
egy kicsi fejmosás az öltözőben, és ez használt,
mert egy harcosabb Röszke jött ki folytatni a
játékot! Továbbra is voltak helyzeteik mindkét
csapatnak, ami az izgalmakat még jobban fokozta,
ám a győztes gólt a hazaiaknak sikerült a
hatvanegyedik
percben
rúgni!
Ezzel
a
győzelemmel a nagyon értékes három pont itthon
A Móraváros elleni győztes csapat
lett tartva. A dicséret a csapat mindenegyes
játékosát megilleti!!! Góllövőink: Ördögh Kristóf, Tanács Attila (2).
8. forduló: Üllési ISE – Röszke SK: 1 – 4 (1-2).
A mérkőzés ideális futballidőben, viszonylag jó talajú pályán került megrendezésre, a körülbelül egyenlő létszámú hazai és
vendég szurkolók előtt! A Röszke a sípszó után azonnal magához ragadta a kezdeményezést, aminek a tizenharmadik
percben meg is lett az eredménye, egy nulla ide! Szép támadásokat vezettek a vendégek ebben az időszakban, a hazaiak nem
tudtak mit kezdeni csatárainkkal. Tizenkilencedik perc meghozta a második gólunkat egy formás támadás után! Ezután
pillanatnyi „üzemzavar” adódott a Röszke játékában, folyamatosan hibát hibára halmoztak! A csatárok kihagyták a
kidolgozott helyzeteket, védelmünk pedig összehozott egy tizenegyest, (amit kihagytak a hazaiak) és egy gólt, a
huszonötödik percben! A második félidőben stabilizálódott a védelmünk, a csatáraink pedig jobban koncentráltak a
góllövésre, így sikerült még kettő gólt összehozni. Az igazság az, hogy nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a
Röszkének gólarányt kellett volna javítani ezen a mérkőzésen! A lényeg mégis a három pont megszerzése, és végre megvan
a gárda első idegenbeli győzelme! Góllövőink: Ördögh Kristóf, Pipic Barnabás (2), Fehér Bence.
A tudósításom leadásának hétvégéjén a Balástyát fogadja a felnőtt és az U-19 csapatunk. Fontos lenne a győzelem mindkét
társaságnak a tabellán elfoglalt helyeiknek a stabilizálására!
HB
KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105, Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Segélyszám: 70/275-67-42
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti Kirendeltség:
62/541-706; 30/466-1021,
70/334-43-55
Dr. Huszár Erika gyermekorvos
573-810; 20/333-7460
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)
Állatorvos: Dr. Perényi János
30/998-2684, 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/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
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Pick futás
Megváltozott világunkban a gyerekek
keveset mozognak, szabadidejükben aktív
testmozgás helyett szívesebben ülnek a
számítógép és a tévé előtt. Luxné Fodor
Szilvia
testnevelőtanár
szerint
a
mozgáshiányos életmód nemcsak fizikai,
de szellemi teljesítőképességükre is hat.
A tanárnő fontosnak tartja, hogy
tanítványai minél több sportrendezvény
aktív részesei legyenek.
Szegeden október 8-án szervezték meg a
méltán népszerű Pick futást, melyen
iskolánk 23 tanulója teljesítette a 3,4 kmes távot. A felső tagozatosok közül néhány
tanuló első alkalommal vett részt ilyen
futófesztiválon. Sokan izgatottan várták a
rajtot, mert nem tudták, mi vár rájuk, de
amint elindult a többezres tömeg
önfeledten adták át magukat a verseny
szellemének.
A
célba
kipirulva,
felszabadultan és óriási élménnyel értek
be, és első kérdésük az volt: Ugye, jövünk
máskor is?

„Múlt és jelen” - Angol Project
Szeptemberben a 8. osztályosok angol
nyelvi fakultáció projekt témája az "Akkor
és most" volt. Ehhez kapcsolódóan
olvastunk az ókori görög és római
kultúráról. Hogyan, hol éltek az akkori
emberek. Mivel töltötték szabadidejüket,
milyen szokásaik voltak. Majd utána
néztünk hogyan élnek a mai modern
görögök és olaszok, és ez mennyiben,
miért tér el az ősi kultúrától. Riportot
hallgattunk angol emberek 100 évvel
ezelőtti életéről, összehasonlítva a ma ott
élők életével, környezetével.

Október 6.
Minden évben megemlékezünk nemzeti és történelmi ünnepeinkről. Idén Luxné
Fodor Szilvia vezetésével a 7. osztályos tanulók idézték fel 1848/49 eseményeit.

Az ünnepséget emelkedett hangulatú versek, személyes memoárok szöveghű
tolmácsolása tette emlékezetessé. A tragikus eseményeket, vértanúink személyes
sorsát a halálraítélt tábornokok utolsó gondolatainak közvetítésével ismerhettük
meg. A gyerekek fegyelmezetten, csöndben tekintették meg a méltó ünnepi
megemlékezést.

Hulladékgyűjtés
Dudás Zoltán tanár úr tavaly májusban szervezte meg az iskola
tavaszi papírgyűjtését. Az akcióban minden évben lelkesen vesznek részt kicsik és
nagyok, gyerekek és szüleik. A legtöbb papírt és PET palackot gyűjtő osztály a 6.
évfolyam (594 kg) volt; jutalmuk egy óriási csokoládétorta volt, melyet egykori
tanítványaink, Batancs Gabriella és Batancs Vivien készített. Második helyen a 4.
osztály (416 kg) végzett; ők egy Activity Junior társasjátékkal gazdagodtak, míg
harmadik helyezettként a 7. osztályos tanulók (354 kg) mignont kaptak ajándékul.

A zene világnapja megünneplése
A zene világnapján október 2-án a negyedik osztályosok énekkel köszöntötték az
alsó tagozatosokat. Az ismert dalokat a vendéglátók együtt énekelték az
előadókkal. Vidám hangulat kerekedett. A megemlékezés zárásaként Vastag Judit
néni ajánlása, tanácsa hangzott el:

„Énekeljetek minél többet, mert az éneklés boldoggá teszi az embert,
mosolygósabbá a napot, vidámabbá a kedveteket!”

Természetesen a tanulók otthon annak is
utána kérdeztek, hogy milyen lehetett
Röszke 50-100 évvel ezelőtt. Hogyan,
miből éltek, milyen infrastruktúrával
rendelkeztek az akkori röszkeiek. A
hallottakat órán megosztották egymással,
összevetve, mikor volt könnyebb vagy
érdekesebb az itt élő emberek élete. Persze
mindezt angolul! Saját önálló projektnek
pedig bármilyen kultúra bemutatását
választhatták egyéni vagy pármunkában.
Így született több kiváló poszter
Magyarországról,
Amerikáról
vagy
Egyiptomról. A tanulók sok energiát és
ötletet fektettek a feladatba, mint az az
elkészült munkákon is látszik. Reméljük a
kis kiállításunk, amely iskolánk aulájában
található, izgalmas betekintést ad a
"Múltba és jelenbe".
Kissné Veres Györgyi és a 8. osztály

A 4. osztály tanulói

Kirándulás a tanév végén
Nagy izgalommal vártuk az osztálykirándulást. Ásotthalmon a Fenyő Panzióban szálltunk
meg. A szobák elfoglalása után megettük a finom ebédet.
Délután izgalmas feladatokban vettünk részt. Volt közöttük nyelvtörő, célba dobás,
meseszereplők megtalálása fákon, bokrokon, illatok felismerése és természetesen sok-sok
séta az erdőben. S akinek mindez nem volt elég, számháborúzásra is nyílt lehetőség.
A második napot a mórahalmi strandon töltöttük fürdőzéssel. Nem maradt el a beígért
pizzázás és fagyizás sem. Nagyon jól éreztük magunkat, sok élményben volt részünk.
Köszönjük a Szülőknek, Judit és Anna néninek a szervezést!
4.o.

24. oldal

Falusi Suttogó

A közelmúlt egyik jelentős eseménye
volt Röszkén a IV. Térségi Termék és
Termény Bemutató és Gazdafórum.
Nagyon változatos volt a kiállított
cikkek listája, többek között különböző
mézek,
lekvárok,
szörpök,
fűszerpaprika őrlemény, szőlő, paprika
és paradicsom valamint császárfa
palánta, fürjtojásból készült tészták és
kézműves pálinkák reprezentálták a
térségünkben megtermelt és feldolgozott terményeket. A gazdafórum előadásain sok
értékes információt hallhattunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársaitól,
illetve bemutatkozott az újonnan alakult térség márka, a „Hetedhét Cekkeres”. A
Mórahalom és Térsége Foglalkoztatási Paktum munkatársaitól pedig aktuális
munkaerő piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető hangzott el.
Perlakiné Ács Mária

Röszkei a menyasszonyos fogatos!
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett XVI. Ruzsai
Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Vas Róbert
röszkei gazdálkodó nagyértékű, vadonatúj hintójával, mutatós
lovakkal mint menyasszonyos fogat vett részt. Külön értékeljük a
fiatal csinos hajtó, Vas Katrin középiskolai tanuló szaktudását és
lószeretetét. A másik biztonsági segédhajtó Ördögh István
gazdálkodó volt. Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen segítségért
és jó együttműködésért.
Szanka János - szervező

KŐMÍVES ETELE NIMRÓD
2017. 08. 22.
Anya: Katona Diána
Apa: Kőmíves Sándor

VÉRADÁS

lesz a művelődési házban
2017. november 2-án 10.00-től 14.00 óráig.
Feltétlenül hozza magával az adategyeztetésre:
személyi igazolványát és TAJ–kártyáját.
Minden véradási szándékkal érkező ajándékot kap!

