Röszke Község Képviselő-testületének lapja XXX. évfolyam 10. szám

Október

Nagyon sok rendezvényt szeretek Röszkén, de a Családi nap lett a
legújabb kedvencem. Kicsit olyan nekem, mint Röszke maga. Nem
túl nagy, mégis megvan benne minden, amire vágyom, közösségi,
összetartó és szeretetteljes. Tőlünk válik azzá. Ez a nap lehetőséget
ad az önfeledt szórakozásra, a gyerekkor gondtalanságának
ünneplésére. A színvonalas és szórakoztató programok kavalkádja
csak hab a tortán, de mégis úgy érzem, hogy évről-évre attól lesz
igazán különleges ez a nap, mert mindezt a szeretteinkkel,
családunkkal, barátainkkal együtt élhetjük át.
Délelőtt 10 órától már izgatott lábacskák toporogtak a pedálokon,
mert a gyerekek, kicsik és kicsit nagyobbak is alig várták, hogy
kipróbálhassák tudásukat a kerékpáros akadálypályán. A rendőrségi
bemutató és a biztonságos közlekedésről szóló tájékoztató után
sorra ügyeskedték végig a pályát a célnál pedig büszkén vehették át
az érmet és az ajándékokat. Tengeri Attila zenés műsorán kicsik és
nagyok egyaránt jól szórakoztak, a felcsendülő dallamok igazán
vidámmá tették a délelőttöt. Ehhez persze sokat hozzátettek az
évről-évre nagyon várt ugrálóvárak és természetesen a népi
játszótér se maradhatott el, hisz a kedves, bájos és vicces
ügyességi játékokat nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is
nagyon élvezték. A hangos nevetést dél körül gyomorkorgások
szakították meg, amit a sátrakból felénk áradó isteni illatoknak
köszönhettünk, hisz a Röszkei Vadásztársaság ízletes pörköltjei
már rotyogtak a bográcsban és a Horgászegyesület utánozhatatlan
sült halai is várták a mozgásban és játékban megéhező
nagyérdeműt. A lakoma
után a fagylaltnak, majd
később a vattacukornak
is óriási sikere volt.
Röszkén gyerekrendezvény nem múlhat el
Grimm-busz színház nélkül. Olyan régóta részei
már az életünknek, hogy
határozottan hiányozna a
kicsit lökött, de annál
szerethetőbb trió. Most
sem hazudtolták meg
magukat, zenés műsoruk alatt megmozgatták, megtáncoltatták és
megnevettették a közönséget, akik nagy tapssal, üdvrivalgással köszöntek el
tőlük.
(folyt. a köv. oldalon)
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A színes programkavalkádot nagy beszélgetések, nagy játékok és a
Generációk együttes változatos, hol nosztalgiázásra, hol bulizásra, hol
együtt éneklésre csábító dallamai kísérték egészen az utolsó percekig.
A Sportpálya parkolója lassan búcsút intett a tarka vidámságnak, mi
pedig, a szervezők és segítők, sok élménnyel gazdagabban kezdtünk
bele az elpakolásba. Épp egy sörpadot ügyetlenkedtem a helyére,
mikor hirtelen egy
apró kéz is becsatlakozott az enyém mellé. Egy kisfiú mosolyogva szaladt mögöttem egy másik
paddal. Aztán újabb
szülők és gyerekek
csatlakoztak hozzánk,
villám
sebességgel
csukódtak és kerültek
a helyükre a padok és
asztalok, majd az
addig büszke sátrak is hipp-hopp leomlottak a sok dolgos kéz nyomán.
Csodálatos, megható és felemelő élmény volt látni, hogy szülők és
gyerekek zokszó nélkül álltak be mellénk segíteni. Mert így működik
egy igazi közösség. A programok, élmények és szórakozás mellett ezt
kaptam, kaptuk a Családi naptól. Együtt töltött időt és az érzést, hogy
jó Röszkén élni, mert számítunk egymásnak és számíthatunk
egymásra. Jövőre ugyanígy, ugyanott. Veletek.
Kozma Zsófia
További fotók Röszke Facebook oldalán láthatók!

Köszönöm
Borbásné Mártának
és Ördög Csillának
a GOBELIN
kiállításom
előkészítését.

LÉVAI LARA HANNA

MIHALIK SOMA

Az érdeklődők
részvételét,
véleményük
kinyilvánítását,
a szép szavakat.

2021.09.26.
Anya: Lévai-Szécsi Zsanett
Apa: Lévai István

2021.09.15.
Anya: Mihalik-Nagy Diána
Apa: Mihalik Dániel

Márkiné Tanács
Julianna

„Röszkeiek ismét segítettek”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai XX. Hagyományos Paraszt-lakodalmas rendezvényen a
röszkei Tombácz Vince és családja, Tombácz Zoltán ápolt fogatával segítette lakodalmunk sikerét. Vas Róbert és
családja, Vas Katrin főiskolai hallgató és Szűcs Róbert segéd hajtó nagy értékű fogattal a menet egyik ékessége
volt. Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki szíves segítségükért!
A lap Olvasóinak jó erőt, egészséget kívánunk!
Szeretettel: Szanka János
egyesületi elnök
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A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
által biztosított mobilizált kormányablak
ügyfélszolgálat, azaz a

KORMÁNYABLAKBUSZ
2021. október 27-én (szerdán)
8:00 - 11:00 óráig,
a Polgármesteri Hivatal előtti
parkolóban várja az ügyfeleket!
A kormányablakbusz szolgáltatásait
időszakosan visszatérő rendszerességgel tudják
igénybe venni az ügyfelek Röszkén.

MEGHÍVÓ
KÓSZÓ JÓZSEF szépíró, építész-szakíró,
Röszke község díszpolgára kiállítására,
ahol közel fél évszázad alatt készült
festményei tekinthetők meg – közönség előtt első
alkalommal – 2021. november 15. és 20. között
(nyitvatartási időben).
Megnyitó: 2021. november 15., hétfő, 16 óra
Helye: Röszke Község Önkormányzatának
Konferenciaterme (6758 Röszke, Fő u. 84.)

4. oldal
Röszke Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve
2022. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: (2021.
október 5-től az önkormányzati csatlakozást követően) a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. (Azok a pályázók,
akik a korábbi pályázati években 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 pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! 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 2021. október 5-től tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 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: 2021. november 5.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező képzésben folytatják tanulmányaikat, - „A” típusú pályázat, valamint azok a fiatalok, akik
a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett és a 2022/2023. tannévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni - „B” típusú pályázat -.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. évi általános felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023 tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné és Bite
Sándorné ad. (telefon: 62/573-041, 62/573-030, e-mail cím: szociroda@roszkenet.hu, bitene@roszkenet.hu)
Borbásné Márki Márta
polgármester

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.09.09-ei üléséről:
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy az „Alapítvány a Röszkei Gyermekekért” alapítvány által benyújtott
pályázatot jóváhagyja és az „Alapítvány a Röszkei Gyermekekért” alapítványt a környezettudatosság útjaélménypedagógia az erdei iskolában programjainak megvalósítása céljára, bruttó 420.000.- Ft támogatásban részesíti.
A testület döntött arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett, sürgősségi fogászati
ügyeleti rendszer kialakításában részt kíván venni, csatlakozni kíván az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fogászati és Szájsebészeti Klinika által biztosítandó közfinanszírozott fogorvosi ügyelet ellátáshoz.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében - fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.” Röszke településen 3 víziközmű-rendszer (ivóvíz,
szennyvíz, Domaszék-Röszke szennyvíztelep) van, így 3 gördülő fejlesztési terv elkészítése történt meg, melyeket a
képviselő-testület jóváhagyott.
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. megkereste Önkormányzatunkat a Röszke külterület 0103/58 helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó gáz nyomásszabályozó állomás üzemeltetését biztosító, használati jog alapításával
kapcsolatban. A testület a használati jog alapítására vonatkozó megállapodást jóváhagyta.
A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését.
A testület a Verseny utca önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében az érintett ingatlantulajdonosok és az
önkormányzat közötti ajándékozási és telekalakítási szerződést jóváhagyta.
(folyt. a köv. oldalon)
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.10.07-ei üléséről:
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtása
kapcsán tárgyalt tájékoztató keretében elhangzott, hogy a 2021. évi eredeti költségvetés 1.003.247.131 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel került elfogadásra. Az I. félévben történt módosítások után a bevételi és kiadási előirányzat
1.057.416.884 Ft-ra emelkedett. Az Önkormányzat és intézményeinek bevétele az I. félévben 702.306.703 Ft-ban
realizálódott, amelynek 49,2%-a pénzforgalmi, a fennmaradó rész pedig finanszírozási bevétel. A költségvetési
bevételek (345.402.276 Ft) 86%-a működési, a 14%-a pedig felhalmozási bevétel. A kiadások I. félévi teljesítése
366.003.407 Ft, amelyből a költségvetési bevételek 240.599.773 Ft-ot tettek ki. A pénzforgalmi kiadások 99,2%-a
működési, 0,8%-a felhalmozási célú volt. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával
egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb kiadási, bevételei
előirányzatok módosítására is. A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi és kiadási főösszege 21.455.156
Ft-tal került megemelésre.
A testület jóváhagyta a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet és a települési szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását.
A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola írásbeli tájékoztatója szerint az intézménybe a 2020. október elsejei
statisztikai jelentés alapján 195 tanuló járt. A tanév végi létszámadat 196 fő volt. Szakos ellátottságuk 100 %-os.
Az intézményvezető asszony köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak az elmúlt évben kapott támogatásért,
segítségért.
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde részéről Szekeresné Makra Katinka intézményvezető
asszony számolt be, aki megköszönte polgármester asszonynak, a képviselő-testület tagjainak és a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak azt, hogy biztosítják intézményük számára a működési feltételeket és segítenek a problémák
hatékony megoldásában.
A Képviselő-testület a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év
munkatervét megismerte és megtárgyalta, valamint azt a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
Ördög Tibor ügyvezető tájékoztatása szerint a 2020-as évben a Kft. az adó megfizetése után 546 e Ft mérleg szerinti
eredményt ért el. 2020-ban összesen 16 új kábeltévé előfizetői szerződés megkötésére került sor és 7 db kikapcsolás
volt. Az internet vonatkozásában 2020-ban 26 új szerződéskötés történt. A Képviselő-testület a Röszkei Kábeltévé Kft.
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy dr. Révész Szabolcs r. alezredes kirendeltségvezető úrnak a CsongrádCsanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Határrendészeti Kirendeltségének kirendeltségvezetői kinevezése 2021.
december 1-jei hatállyal történő meghosszabbítását támogatja.
A képviselő-testület lakossági jelzésre a Röszke 1118 hrsz.ú, Rákóczi Ferenc utca forgalomszabályozását ismét
megvizsgálta és úgy döntött, hogy a Röszke 1118 hrsz.ú, Rákóczi Ferenc utcában a továbbiakban is a 30 km/óra
sebességkorlátozás fenntartását tartja indokoltnak. A testület megbízta a polgármestert, hogy a Röszke 1118 hrsz.ú,
Rákóczi Ferenc utcában a további kihelyezni szükséges 30 km/óra sebességkorlátozó táblák beszerzéséről és
kihelyezéséről gondoskodjon.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

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, 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 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
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Sajtóközlemény
Horgos-Röszke-Szeged – A jó út összeköt mindenkit
Röszke, Magyarország, 09.25.2021
Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló
„Horgos-Röszke-Szeged – The good way connects everyone – CBC-BIKE” című, HUSRB/1903/21/0063
számú projekt 339 915 euró támogatásban részesült.
A projekt megvalósítása során Röszke 2. Határátkelőhely és Röszke, Szent Antal tér közötti kerékpárútra
vonatkozó komplett engedélyezési tervdokumentáció – valamint egy, a későbbi kivitelezéshez szükséges kiviteli
tervdokumentáció elkészítése van folyamatban. Ezen túl, megkezdődött a kerékpáros pihenőhely kivitelezése is a
mórahalmi kerékpárút mellett, ahová kerékpáros szervizállomásokat is telepítünk.
A projekt egyik rendezvénye volt a 2021. szeptember 25-én megrendezett Családi Napunk, ahol a kerékpározás, a
biztonságos közlekedés köré csoportosítottuk az eseményeket, kiegészítve az elmaradhatatlan szórakoztató
elemekkel. A kerékpárral érkező gyermekek hasznos ajándékokat kaptak (láthatósági mellényt, kerékpáros
világító eszközöket, útmutatót a biztonságos kerékpározásról stb.). Akik sikeresen teljesítették a kerékpáros
akadálypályát, díjazásban is részesültek. Dr. Pőcze Tünde címzetes rendőr őrnagy és Csikós Géza címzetes rendőr
törzszászlós, körzeti megbízott és iskolarendőr szakmailag segítették a gyerekeket, melyet a későbbiek során a
közutakon, kerékpárúton is tudnak majd hasznosítani.
###
Kapcsolat:
Projekt címe: Horgos-Röszke-Szeged – The good way connects everyone (CBC-BIKE)
Dávid József projektmenedzser - Magyarkanizsa Önkormányzata
telefon: +381 248-7315
e-mail: cbcbike.husrb@gmail.com
JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Röszke
Község Önkormányzata vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai
Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

RÖSZKEI GAZDAKÖR HÍREI
A Röszkei Gazdakör tagsága 2021. október 5-én
közgyűlést tartott, ahol a résztvevők beszámolót
hallhattak a 2020-as év eredményeiről, majd
egyeztettek a 2021. évi tervekről. Sor került az új
vezetőségi tagok megválasztására is.
A tagság megköszönte a leköszönő elnöknek, Szalma
Istvánnak valamint Perlakiné Ács-Sánta Mária és
Bózsó István elnökségi tagoknak az egyesület
érdekében végzett eddigi munkáját.
Az új vezetőségnek, Fülöp Pál Elnök Úrnak, továbbá Vas Róbert Károlyné Szabó Zsanett és ifj. Szalma István
elnökségi tagoknak ezúton is gratulálunk és az elkövetkezendő időszakra eredményes munkát kívánunk!
17 órakor kezdődött a Gazdafórum. Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökének köszöntője után
Szűts László, a kamara megyei igazgatója az aktuális pályázati lehetőségeket ismertette a gazdákkal, majd Gósz Zoltán
földügyi referens adott tájékoztatást az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének lehetőségeiről.
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A szeptember végén, október elején megélt szép őszi
napok egyik délutánján, udvari üldögélés közben
eszembe jutott Tóth Árpád: Őszi kérdés című versének
néhány sora.
"Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?"
Ebben a hangulatban szinte éreztem a réti széna fűszeres
illatát, hallottam az őszi bogár egyre halkabban szóló
énekét, és magam előtt láttam a párás reggeleken
bokrokon, faágakon fennakadt pókháló foszlányait.
Tartozom még néhány szeptemberi esemény leírásával.
A röszkei Családi Vadásznapról előző írásomban
részletesen beszámoltam, de a szeptember 11-én
Öttömösön megrendezett Megyei Vadásznapról is
említést kell tennem. Az Öttömösi Földtulajdonosok
Vadásztársaságának elnöke: Bálint Zoltán rendelkezésre
bocsátotta saját birtokát, amely ideális körülményeket
biztosított a rendezvény megvalósításához. Elegáns
ünnepség keretében adták át a különféle elismerő
pénzdíjas okleveleket, majd a 80. évüket betöltött
vadászoknak az emléklapokat (én is közéjük tartozom).
A Hubertusz misét megelőzően lovas szekéren behozták
a ravatalra szánt szarvasbikát is. A jelentős számban
megjelenő vadásztársaságok bizonyítják a vadásznap
sikerességét, ami sok-sok szervezést, és egyéb előkészítő
munkát igényelt. A szokásos programoknak (mint pl. a
pörköltfőző verseny), kellemes környezetben, árnyat adó
fák alatt biztosítottak helyet a szervezők. Lehetőség volt
sátrakat állítani, ahol az ebéd elfogyasztása utáni estig
tartó jó hangulat, a vacsorául szolgáló sütögetést követő
poharazgatás szinte lehetetlenné tette a sátorbontást.
A röszkei vadászok idénynyitó közgyűlésüket
szeptember 24-én tartották. Mezősi Rudolf elnök
beszámolt az elmúlt időszakban elvégzett munkákról,
eredményekről. Ismertette az apróvad vadászati
ütemtervet, azt a közgyűlés elfogadta, mely szerint a

mezei nyúl és a fácánkakas vadászata csak a kegyeleti
ünnepek után, november 6-án kezdődik. A területen
látható apróvad állomány alapján sikeres vadászatokban
reménykedhetnek a vadászok.
Még mindig szeptemberi esemény a 25-én, az
Önkormányzat szervezésében megrendezett Családi
Nap. A vadásztársaság 200 adag vadpörkölt főzésével
járult hozzá a rendezvényhez. A sikert a kiürült
bográcsok látványa bizonyította.
Október 2-án 16 fő részvételével kirándulást szervezett a
vadásztársaság a Vadászati Világkiállítás budapesti
helyszínének megtekintésére. A résztvevők sok érdekes
látnivalóval, élményekkel gazdagodva tértek haza.
A vadásztársaság által támogatott, a röszkei 7.-8.
osztályos diákok tanulmányi kirándulását idén
Ópusztaszerre tervezik, ami november hónapban valósul
meg.
A dámbikák vadászata október 15-én kezdődik, amely
általában egybeesik a barcogás kezdetével. Arra
biztatom a vadásztársakat, találják meg annak
lehetőségét,
hogy
a
dámbikák
barcogását
meghallgathassák és viselkedésüket megfigyelhessék. Ez
a természeti jelenség, függetlenül a vadászati
lehetőségtől, minden vadász számára felejthetetlen
élményt nyújt.
Szomorú tény zárja soraimat. Október 4-én 88 éves
korában meghalt Kádár József, a röszkei vadásztársaság
tiszteletbeli tagja. Évtizedek közös munkája és barátsága
alatt mi kölcsönösen Józsefemnek szólítottuk egymást.
Tudom, hogy az Ő személyének megítélése különböző a
vadászok között, és a civil életben is, ezért csak a
magam nevében írom a búcsúzó szavakat attól a maga
módján bölcs, segítőkész embertől, akire mindig, minden
helyzetben számítani lehetett. Nyugodj békében
Józsefem!
Karikó József

HÍREK A TELEHÁZBÓL
Befejeződött a Röszkei Teleház felújítása, újra a megszokott épületben várjuk
ügyfeleinket! Megszépültek belső tereink valamint lecseréltük egy korszerűbb
berendezésre a mintegy 20 éves kazánunkat.
A beruházás a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatának keretében valósult meg, címe: „A Röszkei Teleház
felújítása és fűtéskorszerűsítése” (FCA-KP-1-2020/1-001243). A projekt összköltsége 6.000.000 Ft, mely magába
foglalja a konkrét felújítást (falak újravakolása és festés), az új kazán beszerzését és üzembe helyezését, továbbá a
tervezési, műszaki ellenőri és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségeket.
Amíg zajlottak a munkálatok, Liszkai Tamás plébános úrnak hála, ideiglenesen a plébánia udvaron található Kartalházban kaptunk helyet. Köszönjük Tamás atyának a lehetőséget, továbbá hálásan köszönjük a Röszkei Kábeltévé Kft.
technika segítségét és természetesen az önkormányzat dolgozóinak az oda-vissza költözéssel járó rengeteg cipekedést,
pakolást.
Október 8-án közgyűlést tartott Egyesületünk, melynek a legfontosabb napirendi pontja az új titkárunk megválasztása
volt. Perlakiné Ács-Sánta Mária a továbbiakban nem vállalja e tisztség betöltését, ezúton is köszönjük neki az elmúlt
22 év munkáját és gratulálunk az újonnan megválasztott titkárunknak, Bodor Mónikának.
Végül köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták szervezetünket. A
felajánlásokból 214.365 Ft-ot kaptunk, amelyet a Teleház működési költségeinek finanszírozására fordítjuk.

8. oldal
A 4. osztályos tanulók feladatul
kapták, hogy írjanak meséket.
Nagy lelkesedéssel fogtak hozzá, s
valóban szebbnél-szebb alkotások
születtek. E sorozatban szeretnénk
bemutatni
a
kis
meseírók
szárnypróbálgatásait
(Kozmáné Vastag Judit)

A királylány, aki folyton sírt
Egyszer volt, hol nem volt,
hetedhét országon túl élt egyszer
egy szomorú királykisasszony.
Ennek a királykisasszonynak úgy
folyt a könnye egész álló nap,
mint a patak.
Évek
teltek
el,
de
a
királykisasszony
csak
egyre
többet sírt. Semmit sem csinált,
csak sírt. Sírt-rítt pityogott.
Rengeteg orvos járt már ott, de
egyikőjük sem tudta, hogy miért
sír. Egy nap egy legény jött a
palotába. Azt mondja a legény: Hej, királyom! Mit kapok én, ha
kiderítem, mitől sír a leánya? Hát
fiam – válaszolt a király –
feleségül veheted őt, és ha
meghalok, te leszel a király.
Elfogadom az ajánlatot! – mondta
a fiú. A legény megszagolta a
leány ruháját. Hát ő is elsírta
magát!
- Felséges királyom! Szerintem
vöröshagymától van! Álmában
biztos bekenték vele a ruháját. –
Hát fiam igazad lehet – szólt a
király.
Ha a legény rá nem jött volna,
az én mesém is tovább tartott
volna.
A mesét írta: Tóth Netti 4.b

Színházban jártunk!
Nagyon vártam már ezt az őszi pénteki napot, mivel színházba látogattunk. Egy
külön busszal mentünk Szegedre, mert az országos Lázár Ervin Program ezt is
biztosította számunkra a színházjegyek mellett. Luxné Fodor Szilvi néni az
osztályfőnökünk, és Ábrahám Judit néni magyar tanárunk kísért el bennünket.
A Padlás című musicalt néztük meg, az egész osztállyal. Mikor odaértünk, teljesen
elvarázsolódtunk a színház belsejétől. Mielőtt elkezdődött volna az előadás, mindenki
helyet foglalt, szinte gyerekekkel és tanárokkal volt teli a színház. Sokféle érzelem
előjött bennem az előadás alatt, de nagyon élveztem.
Remélem lesz még ilyen alkalom, hogy az egész osztály együtt menjen színházba!
Szalma Emese 5.o.

A padlás
Egy fantasztikus színházi előadáson vettünk részt Szegeden. Sok rémisztő és ijesztő
dolog volt, mint például csontváz és pókháló. Ezek mindegyike mozgott is a
szekrénnyel, biciklivel és hintalóval együtt. Előjött három fehér színű fiú és egy lány
szellem, akik énekeltek és táncoltak is, és az emlékek csillagára akartak eljutni. Süni
Rádi és Mamóka segítettek nekik elindulni a vágyott helyre.
A legelső sorból néztük az előadást, és így közelről láttuk a színészeket. Párszor
meglepődtünk és még annál is többször nevettünk. Sokáig tapsoltunk a végén.
Élvezetes volt ez a színházlátogatás!
Bacsó Fanni és Dobó Hanna 3.o.

A zene az kell!
Zenei Világnapot ünnepeltünk
október 1-én. Kiss Csillag Anna
tanárnő és hetedikesekből, valamint egy negyedikes tanulóból
álló maroknyi lelkes csapata az
iskolarádión keresztül emlékeztetett mindekit a zene szépségére.
Köszönjük szépen a színes kis
hangszeres-dalos műsort!

Mityók Lili rajza 3.o
Október 6-ra emlékeztünk
Október 6-án a Sportcsarnokban tartottuk az Aradi Vértanúk Emléknapját. A 7.
osztály és négy 8.-os tanuló megható műsort adott elő Sajgó András tanár úr
irányításával és Kiss Csillag Anna tanárnő részvételével. A hangosításról Árva
Béla rendszergazda gondoskodott.
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„Október, ber, ber, ber,
Fázik benne ez ember.
Szőlőt csipked a dere,
Érett legyen szüretre.”

Ahogy a versike is mutatja
megérkezett az igazi ősz. Nagy
tervekkel és sok programmal vártuk
ezt az időszakot.
A
néphagyománynak
megfelelően,
kisasszony
napján
búcsúztattuk el a költöző madarakat minden csoportban. Az
elmúlt időszakban tovább ismerkedtünk az újonnan érkezőkkel,
folyamatosan fogadtuk az új kicsiket. Volt, aki nagy mosollyal
érkezett az oviba és sírdogálva távozott, mert nem akart még haza
menni. Volt, aki kicsit félénkebben érkezett, de nagyon jól érezte
magát később és azóta is szívesen jön közösségünkbe.
Szeptember 22-én az óvoda is csatlakozott a Nemzetközi
Autómentes Naphoz, arra bíztattunk minden pagonylakót, hogy
Tiszai hajókázás közben
aki csak teheti, ezen a napon érkezzen kerékpárral vagy gyalog
óvodába. A gyerekek érdeklődve figyelték, ahogyan gyűltek a
jelek a táblázatokban, hogy ki mivel érkezett és nagyon izgatottak
voltak.
Következő nagy programunk a Családi nap volt, melyhez a
színházi belépőkért a gyerekek a szüleikkel együtt tornáztak előtte
nap pénteken, az ovi udvaron, ami mindenkinek sok boldog
pillanatot szerzett. Ezen a délutánon a bölcsődés gyermekek is
együtt mozogtak, tornáztak a szüleikkel a bölcsőde udvarán.
Szeptember 27-én csodálatos koncerttel ünnepeltük a zene
világnapját, ahol a gyerekek megismerkedhettek számos
hangszerrel, meghallgathatták hangjukat és igazi zenei élményben
volt részük.
Szeptember végén ünnepeljük A népmese világnapját, immár
Színes játékok a bölcsis Családi délutánon
hagyomány az óvodában, hogy ezen a héten szülők mesélnek a
gyerekeknek. Az idei évben is sokan érkeztek: anyukák, apukák,
nagymamák, hogy meséjükkel elvarázsolják a pagonylakókat.
Október elején az idő hűvösödésével elérkeztünk az Őszi
betakarítási projektünkhöz, melynek keretében idén szőlőt
szüreteltünk. A hét elején a csoportok kiskertekbe látogattak, ahol
megfigyelték a szőlőtőkéket és szüreteltek néhány fürtöt, ezután
következett az óvodai szüret. A gyerekekkel és szülői segítséggel
lebogyóztuk a fürtöket, ledaráltunk és kipréseltünk azokat. A
gyerekek nagyon lelkesen vettek részt minden mozzanatban,
örömmel tekerték a darálót és figyelték, hogyan folyik a must a
présből. Az elkészült mustot, a nyugdíjas nénik által pucolt sült
krumplival fogyasztottuk csemegére. Az Őszi betakarítási projekt
Nagy élmény volt a Zene világnapi Mágikus trió
zárásaként kiállítást rendeztünk be a teraszon a gyerekek
koncert
műveiből, melyeket az elmúlt hetekben nagy gondossággal és
odafigyeléssel készítettek.
Bízunk benne, hogy az idei nevelési évben a tervezett programjainkat meg tudjuk valósítani a már megszokottak
szerint!
KÖSZÖNJÜK:
• Kátai Kálmán helyi vállalkozónak a felnőtt kerékpártároló javítását.
• a Fehér Akác Nyugdíjas Klub tagjainak a krumpli hámozását, így ízletes sült burgonya csemege kerülhetett a must
mellé.
• Fodor Imre bácsinak és Dobó Gábornak a szüreti napon nyújtott segítségét a szőlő darálásánál és a sutulásnál.
• a szülők részvételét a szőlő szemezgetésében, valamint a mese világnapja hetén vállalt mesélésekben.
• Dobó Levente szüleinek a fűszerpaprikát és Bicók Luca anyukájának a sok gyurmát, melyet a Méhecske
csoportnak ajándékoztak.
• Zsikai Dénes édesanyjának a diffúzort, mely aromaterápiára ad lehetőséget a Napraforgó csoport gyermekei
számára.
(folyt. a köv. oldalon)
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•

László Olivér édesapjának a
Manótanya udvari kerítésének
javítását, László Hanna édesapjának a fiókok javítását, Márki
Laura és Varga Sára szüleinek a
sok dísztököt, Kátai Kata szüleinek a rollereket és Korom
Péter mamájának a sok apróságot, melyeket a Manócskák
örömmel használnak.
• a főtéren a hétfői zöldséggyümölcs árusnak a kis reJátékos mozgás:
kesznyi almát, melyet a Kincsén majd gurítom a tököt, Te meg toljad
kereső csoportnak ajándékozott.
• Pintér Zétény anyukájának a Süni csoportnak ajándékozott textil farmot.
Mindenhol csak szőlő sutulás
• Sándor Vencel szüleinek a sok dekorgumit, Boros Roland mamájának a terítők
Fodor Imre bácsival és
megvarrását és Farkas-Csamangó Gergő szüleinek az állat sablonokat, melyek a
Dobó Gabival
Nyuszi csoportot gazdagítják.
• Mindenkinek a sok újságot, kartont, melyet a gyűjtési akciónkra hoztak.
Naptárunk:
• Október 21. Nagyjaink ŐSZI DALJÁTÉK-FŰZÉS bemutatása szülőknek, a Petőfi Sándor Művelődési Ház
dísztermében.
• Nevelés nélküli munkanap lesz október 27-én, az előre ügyeletet igénylők számára biztosítunk óvodai ellátást a központi
épületben.
• November hónapban az iskolafelé kacsingatók szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődéséről.
• November 15-e hetén a középsős korúak mesejátéka szerveződik csoportonként, melynek konkrét időpontjáról plakáton
kapnak a szülők tájékoztatást.
Dobó Hajnalka
óvodapedagógus
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos temetések felvétele
szállítással, teljes körű ügyintézéssel,
kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Fő u. 132.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Áfra Virágbolt – 62/273-343, 30/62-16-012

a Szöghy Temetkezés

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

megnyitotta új kirendeltségét a

Jázmin Virágműhelyben

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.

teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)

Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

www.szogitemetkezes.hu

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

25 milliárd Ft-tal bővül a Magyar Falu
Program keretösszege!

KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIM!
Évelő levendula + szárított levendula kis és nagy
mennyiségben kapható, továbbá évelő fűszernövények:
zsálya, rozmaring, lestyán, kakukkfű,
borsika fű, rebarbara, snidling, curry fű, majoránna,
oregánó, bíbor kasvirág.
Röszke, Szegfű u. 28., Tel.: 06-20/516-9792

KÉSÉLEZÉS
Ismét vállalok késélezést, rövid határidővel!
Konyhakés, húsdaráló kés, lyukas tárcsa,
bárd. Fémfúró élezés is!
Hódi János 70/935-4963

Újabb 25 milliárd forintot biztosít a kormány a
falusi utcák, intézmények felújítására, valamint
falusi civil szervezetek, egyházközségek, önkormányzatok támogatására - jelentette be a modern
települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
csütörtökön a Facebook-oldalán.
Gyopáros Alpár a közösségi oldalon megosztott
videóban hangsúlyozta, a kormány számára kiemelt
jelentősége van a magyar vidék fejlesztésének, ezt
jelzi a Magyar Falu Program elindítása és
folyamatos bővülése. A programban megújulnak az
utak, a járdák, az intézmények és a fiatal családok
otthonai is - tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a kormány döntésének köszönhetően idén
további 25 milliárd forint áll rendelkezésre, az
összegből falusi óvodák, orvosi rendelők, faluházak,
szolgálati lakások és közösségi terek újulhatnak
meg. Ezek mellett falusi egyházközségek és civil
szervezetek is támogatást kaphatnak - fűzte hozzá.
Mindezeken túl a kormány további 3,5 milliárd
forintot biztosít a településeket összekötő
alacsonyabb rendű úthálózat korszerűsítésére tudatta Gyopáros Alpár.
Forrás: MTI
Déli Napfény
LEADER
Egyesület

12. oldal

Elektromos kivitelezéssel
foglalkozó cég keres
Szeged és környéki
munkavégzésre

VILLANYSZERELŐ és
VAGYONVÉDELMI
SZERELŐ

Gépi földmunka JCB 3CX
valamint Bobcat 773 gépekkel:
- tereprendezés
- alapásás
- tuskózás
- bontás
- gödörfúrás
- betonkeverés
- térkövezés

Elérhetőség: 309651264

munkakörökbe
munkavállalókat hosszútávra.
Amit biztosítunk: versenyképes
bérezés, munkaruha, bejárás.
Érdeklődni a +3620/953-4513as mobilszámon lehet.

BABGULYÁS ÉS PING-PONG VERSENY
Október 22-én 16 órától a röszkei művelődési házban
A típusú jegy 1000 Ft (gulyás és nevezés)
B típusú jegy 600Ft (pohár és nevezés)
C típusú jegy 300Ft (nevezés)
Ha már van poharad, hozd magaddal!
És hozzál bele, amit inni szeretnél!
JEGYINFO:309651264
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LÉTKÉRDÉS
Feladványunk kiemelt
soraiban a Mr. Robot című
amerikai TV sorozatban
elhangzott örökérvényű
megállapítás rejtőzködik.
Előző havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Ne azt tanácsold
ami a legkellemesebb,
hanem ami a legjobb.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
KOVÁCS IBOLYA
(Szeged, Űrhajós u.)
Nyereményével kapcsolatban
Forró Csabát keresse:
62/273-245 vagy
30/928-9544 számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

FALUSI SUTTOGÓ

Röszke Község Képviselő
Testületének lapja,
Szerkesztőség: 6758 Röszke,
Fő u. 84., Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető: Borbásné
Márki Márta. Nyomda:
S-PAW Bt. 6794 Üllés, Mező
Imre u. 7. Megjelenik havonta
1300 példányban.
Röszke Község Önkormányzata
és a Röszkei Kaláka Egyesület
nem vállal felelősséget a
hirdetések tartalmáért, illetve
azok valódiságáért.

14. oldal
Páduai Szent Antal Plébánia, 6758 Röszke, Fő u. 89., Tel.: 62/273-260; 30/510-6469
web: www.roszkeplebania.hu, e-mail: roszkeplebania@citromail.hu
irodai nyitva tartás: kedden és pénteken 9-11óra között
liturgikus rend: hétfő, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság, kedd, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság
szerda, 17.00 óra: szentmise, csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis
péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás, szombat, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2021. szeptember 5.: Toppantó Olivér,
Toppantó Gábor és Pádi Mária gyermeke
2021. szeptember 18.: Kurucsai Martin,
Kurucsai Tamás László és Gőgös Kamilla gyermeke

TEMETÉS:
2021. szeptember 28.: Tanács Antal
(†2021. szeptember 20., életének 80. évében)

Október 30-án, szombaton 9 órától közös temetőtakarításra várjuk az egyházközség híveit és a bérmálkozásra
jelentkező fiatalokat!
A bérmálást november 6-án, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk egyházközségünkben.
Mindenszentek ünnepen és Halottak napján a mise- és szertartásrend az alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:
November 1. hétfő, MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE

9 óra: ünnepi szentmise a templomban
14 óra: szentmise elhunyt szeretteinkért a temetőben
18 óra: gyertyafényes csendes szentmise a
templomban, utána szentségimádás zenehallgatással

November 2. kedd, HALOTTAK NAPJA

17 óra: latin nyelvű szentmise a templomban

TEMETŐI HÍREK
Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt
hozzátartozókat,
hogy
viharkár
esetében
az
üzemeltető
nem
kötelezhető a keletkezett károk
megtérítésére, ezért javasolt az egyes
síremlékekre
biztosítást
kötni,
melynek mértéke évente kb. 3000 Ft.
További információért érdeklődjenek
Császár Antal gondnok úrnál vagy
bármely biztosítótársaságnál!

MEGHÍVÓ
A Biblia árnyékában – beszélgetés hitről,
kegyelemről és tudományos istenérvekről
KÓSZÓ JÓZSEF szépíró, építész-szakíróval, Röszke község
díszpolgárával – házigazda: Liszkai Tamás, plébános
Helyszín és időpont: Páduai Szent Antal Plébániatemplom,
2021. november 15., hétfő, 17 óra

JÓL INDULT A BAJNOKSÁG!
Nyolc forduló után az élen állt a Csongrád-Csanád
megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Röszke
együttese, amelyre a közeljövőben nagyon fontos
rangadók várnak.
Az eredmények azért is értékesek, mert az utóbbi öt
meccs közül háromszor nem kapott gólt a csapat, míg a
további két alkalommal egy, illetve két gólos hátrányból
sikerült fordítani és nyerni.
Eredmények, 4. forduló:
Fábiánsebestyén–Röszke 1–3 (1–2)
Röszke: Kurucsai – Pipicz, Resch, Szilágyi, Tari –
Fodor N., Papdi Cs. (Szekeres Á., 52.), Módra (Ördögh
Á., 68.) – Császár N., Mulati, Zámbó B.. Játékosvezetőedző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Valach (2.), ill. Resch (5.), Mulati (37.),
Fodor N. (88.). Kiállítva: Császár N. (65.).
(folyt. a köv. oldalon)
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15. oldal

Röszke–Csanádpalota 3–0 (2–0)
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Resch, Szilágyi, Pipicz (Kürthy, 89.) – Tanács A. (Módra, 32.), Szekeres Á., Fodor N. –
Zámbó B., Papdi Cs. (Tóth E., 86.) – Mulati. Játékos-vezetőedző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Zámbó B. (9.), Papdi Cs. (42.), Mulati (80.).
Bordány II.–Röszke 3–4 (2–1)
Röszke: Kurucsai – Papp K., Tanács R., Szilágyi, Pipicz – Tanács A. (Olajos, 58.), Marancsik (Módra, 69.), Fodor N. –
Papdi Cs., Zámbó B. – Mulati. Játékos-vezetőedző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Révész B. (6.), Szabó F. (13.), Márki M. (51.), ill. Zámbó B. (18.), Mulati (76., 82.), Papp K. (88.).
Röszke–Öttömös 1–0 (1–0)
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Resch, Szilágyi, Tari – Módra (Olajos, a szünetben), Fodor N. – Pipicz, Zámbó B.,
Mulati – Papp K. (Tanács K., 60.). Vezetőedző: Papdi Csaba. Gólszerző: Papp K. (16.).
Pusztamérges–Röszke 0–3 (0–3)
Röszke: Kurucsai – Ördög B., Ördögh Á., Tanács R., Tari – Fodor N., Szilágyi – Papp K. (Császár N., 57.), Papdi Cs.
(Olajos, 70.), Pipicz (Kürthy, 88.) – Mulati. Játékos-edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Mulati (33., 11-esből, 35.), Tanács R. (45.).
Papdi Csaba: – Nagyon jól kezdtük a szezont, hiszen az eddig lejátszott nyolc mérkőzésen hétszer nyertünk, egyszer
pedig döntetlent játszottunk. Ez azért elég sok mindent elmond a játékosokról, az ő hozzáállásukról, az akaratukról.
Összességében csak gratulálni tudok a teljesítményhez, ugyanígy megyünk és dolgozunk tovább, ennek pedig meglesz
az eredménye. Biztos kialakulnak majd nehézségek, de ha összefogunk, akkor csak jól jöhetünk ki az előttünk álló
feladatokból is. A szurkolóinknak külön köszönet jár, hiszen idegenben is úgy érezzük, mintha otthon lennénk. Erre a
biztatásra nagy szükségünk van, hiszen csak előre visz minket. Köszönjük mindenkinek a támogatást, ki így, ki úgy
igyekszik segíteni a fiatal csapatunkat. Remélem, még több sikerben is részünk lesz közösen.
Mádi József

HÍREK A CÉLTÁBLÁRÓL
Október 2-án szombaton a lőtéren találkoztak a Homokhátság
sportlövészei, hogy összemérjék fölkészültségüket.
5 próbalövést követően 10 értékelt irányzott lövést adtak le a lőlapokra. A
versenyzők ezen felül még 4 bukó cél ledöntésével egyenként 5-5 ponttal
javíthatták lőeredményeiket.
A Lövész Barátok Lövészversenyén női kategóriában 1.
Füle Alíz, 2. Zádori Lajosné, 3.
Takács Alexandra.
A Röszkén rendezett verseny győztes csapata:
A férfiaknál 1. Füle Csaba, 2.
László Gábor, Tsereteli George,
Horváth Ákos, 3. Dobó Gergő,
Horváth Ákos, Lovászi Zoltán
4. Simon Mihály, 5. László
Gábor, 6. Osznovics Mátyás.
Csapatversenyben 1. Röszke I-es csapata, 2. Bordány I-es csapata, 3.
Zsombó I-es csapata, 4. a Röszke II., az 5. pedig a Bordány II. csapat.
II. helyezett lett a röszkei csapat Bordányban.
A következő szombaton, október 9-én a bordányi lőtéren találkoztak a Fent balról: László Gábor, Horváth Ákos, Máté
lövészek. A Bordány Kupa Lövészversenyen női kategóriában akárcsak
Krisztián. Lent: Füle Alíz, Hódi János
Röszkén, Füle Alíz lőtte be magát az első helyre. 2. Zádori Lajosné, 3.
Simonné Szabó Ildikó, 4. Náczi Andrásné, 5. Mártáné Bodó Renáta, 6. Takács Alexandra. Férfi kategóriában Máté
Krisztián lett az első. A második Provics Ferenc, 3. Simon Mihály, 4 Árva Sándor, 5. Horváth Ákos, 6. Faragó Ferenc.
Csapat: 1. Bordány, 2.
A röszkei verseny résztvevői
Röszke,
3.
Őszeszék
Zsombóval
kiegészített
csapata.
A versenydíjak kiosztása
után mindkét helyen baráti
lakomán ünnepelték a
résztvevők a találkozást és
az együttlétet.
Turucz József

16. oldal
Az elmúlt időszakban a koronavírus járvány miatt elhalasztott horgászversenyekből kettőt rendeztünk meg. Szeptember 18-án egyéni horgászversenyt, ahol
huszonhét horgásztársunk vett részt. Sajnos
ifjúsági kategóriában nem érkezett nevezés,
gyermek kategóriában egy nevező volt. A
versenyen a következő eredmény született:
Felnőtt: 1. Baté László 6900 gr, 2. Fülöp
János 5500 gr, 3. Tombácz Lajos 5005 gr
Gyermek: 1. Szurcsik Sára
Legnagyobb hal: Fülöp János 3300 gr
Október 3-án csapat horgászversenyre került sor, ahol 13
csapat vett részt, 39-en versenyeztek a különböző
szektorokban, sajnos csak a horgászok kevesebb mint
felének sikerült halat fognia.
A versenyen a következő eredmény született:
Szektor első helyezettek: A. szektor Fülöp János 5720
gr (Legjobbak), B. szektor Domsa Sorin 1590 gr
(Művészeti központ), C. szektor Kenduz László 1700 gr
(Szőke Tisza)
Csapatverseny
1. Kósza Küszök 9 helyezési pont, több fogott hal 4360 gr (Dr. Kisznyér
Péter, Dr. Imreh Szabolcs Dr. Frank Milán). 2. Szőke Tisza 9 helyezési
pont, kevesebb fogott hal 3420 gr (Kenduz László, Kőfalvi László,
Tőzsér Károly). 3. Tutajos Team 11 helyezési pont (Jónai József, Jónai
Róbert, Szabó István).
Legnagyobb hal: Papdi Gábor 4780 gr (Bözse Fc)
Mindkét horgászverseny kellemes jó hangulatban, igazi horgászoknak
kedvező időjárásban telt el.
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi ŐSZI ÉVADZÁRÓ
EGYÉNI FEEDER BOTOS HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2021. október 23. szombat
Helye: Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakasz, átlagosan 100 m
széles, 1,5–3 m vízmélységű, náddal szegélyezett
vízterületen
Programtervezet:
6.30–tól gyülekező (VIVA Pizzéria és Söröző)
7.30 Megnyitó, majd sorsolás.
8.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (9.25-től
etetés)
09.30-13.30 VERSENY
13.30-14.30 Mérlegelés
15.00-tól Eredményhirdetés és ebéd
Nevezési díj: 3000 Ft/fő. A nevezés díj tartalmazza az ebéd
árát is. Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati
irodájában (csütörtökönként 14-17-ig), a Macsek Kisállat
eledel és Horgászboltban (hét közben 7,30-12-ig,
06305792616. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni.
Plusz ebédjegy 1500 Ft.

Nevezési határidő: 2021. október 22-én 11.30-ig (Állami
Horgászjegy kötelező). Díjazás: Első három helyezett
díjazásban részesül. Különdíj: Legnagyobb halat kifogó
horgász (min. 1000 gr).
Általános szabályok:
Horgászkészség 2db feeder bot–botonként 1-1 horog,
etetőkosár típusa, előkehossza és a horog mérete nincs
korlátozva. Kapásjelző használata tilos! Felhasználható
nedves etetőanyag mennyisége maximum 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.
Pontymatrac megléte és használata kötelező!
A verseny idejére a Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéjén
horgászati tilalom van érvényben
A rendezvény felelőse: Magyari László 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
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Hagyományt teremtünk, már második évben
rendeztük meg tanyai fesztiválunkat!
Szeptember 11-én megrendezésre került a II. Röszkei
Krumplifesztivál, alias Pota-tone. Csodálatos hangulatban
telt az egész nap, jól érezte magát mindenki, gyerekektől
kezdve a fiatalokon át az idősekig. A közel 400 fős vendégsereg számtalan program közül választhatott.
Volt traktorozás, gyerek crossz-motorozás, csillámtetkó készítés, autós szimulátor, mágneshorgászat, csocsó, röplabda,
tombola, büfé. A programok ingyenesek voltak, a belépő tartalmazta ezeket, továbbá tombolát és egy re-poharat, melyet
mindenki hazavihetett emlékbe. Délután 4 órától reggel 5-ig 6 DJ, valamint egy koncertfellépő szórakoztatta az
érdeklődőket. Köszönjük szépen az összes rendezőnek és támogatónak, hogy lehetővé tették munkájukkal, anyagi
hozzájárulásukkal és ajándéktárgyak biztosításával, felajánlásaikkal a rendezvény lebonyolítását.
A rendezvény szponzorai voltak: Agróna ker. Kft., Zöldker Plusz Kft., Zákányszéki Traktorosok Baráti Köre, B. Rudolf
targoncadoktor, Bencsik Kft., H. Oil Kft., Dudás Gusztáv e.v., Gud Fruit Kft., Szép Utak Kft., Röszke Község
Önkormányzata, Röszkei Gazdakör, ÁRMÁR Kft., Röszkei Polgárőr Egyesület, Hambár Kft., Borbás Dávid őstermelő,
Balogh Csaba őstermelő, Naturagro Kft., B-Komfort e.v., Bolvári Róbert őstermelő. Valamint külön köszönet a Bolvári
családnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a fantasztikus helyszínt!
Jövő évben, Veletek, ugyanitt, csak 2 teljes napon át!!!

A Gabriella fagyizó 100 gömb
fagyival támogatta a rendezvényt
110 kg krumplit sütöttünk, melyet
ingyen kaptak a vendégek

A gyerekek (és a nagy gyerekek)
imádták a motorozást

A büfében volt birkapörkölt
marhapörkölt, üdítő és SÖR

A rendezvény élvezhető volt
fiatalon, valamint korosabban is

A mágneshorgászok villáskulcsokat és
csavarhúzókat foghattak ki a tóból,
melyet utána meg is tarthattak

A tombola főnyereménye egy
klíma volt felszereléssel, melyet a
B-Komfort ajánlott fel

A vendégek apraja szemmel láthatóan nagyon élvezte az ugrálóvárat!

A vendégek kipróbálhatták milyen ralliautót vezetni, virtuális valóság
szimulátorban

Aki papucs nélkül mászkált a
lucernaföldön, szemmel láthatóan
megszenvedett érte

Amikor a szervezők azt sem tudják,
merre induljanak intézkedni,
ezért megyünk mindenfelé

Annyi program közül lehetett választani,
hogy szemmel láthatóan nagyon sietni
kellett, ha mindent ki akartál próbálni

18.oldal

Beta villáskulcsot nyerni
nagyon jó fless

Egy céges családi nappal is
egybe volt kötve a rendezvény

Életkép

Gyönyörűszép volt az idő egész nap

Hatalmas röplabda csatáknak
lehettünk szemtanúi

Körülbelül végtelen számú
csillámtetkó készült

Mindenki nagyon örült
a tombolán kisorsolt ajándékoknak

Mikee Mykanic
koncertre bulizhattunk egy jót

Meseszépek lettek a repoharak

Mindenki nagyon örült
a tombolán nyerhető ékszíjaknak

Következő rendezvényünk okt. 22-én 16 órától kerül
megrendezésre a röszkei művelődési házban.
Várható programok: fesztiválon készült fotók levetítése, babgulyás
főzése és közös elfogyasztás, ping-pong verseny, csillámtetkó,
ugrálóvár. A hangulat fokozása érdekében zenével is készülünk,
mely éjfélig tart majd. Este, ha lesz rá igény, levetítünk egy filmet.
A típusú jegy 1000 Ft (egy adag gulyás a készlet erejéig és nevezés)
B típusú jegy 600Ft (pohár és nevezés)
C típusú jegy 300Ft (nevezés)
Ha már van poharad, hozd magaddal!
És hozzál bele, amit inni szeretnél!

RÁBA STEIGER
élménytraktorozás sem maradhatott el

JEGYINFO:309651264

