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Ismét évhatárhoz érkeztünk. Amikor fordul az idı, fordul a naptárban is az
évszámláló.
Ha végére érünk valaminek, erıs késztetést érzünk arra, hogy
visszatekintsünk a magunk mögött hagyott idıszakra. Visszatekintsünk és
összegezzük mindazt, ami velünk vagy épp körülöttünk történt.
Polgármesterként nekem a falunk által bejárt utat kell értékelnem.
Mindig azt mondtam Önöknek, hogy szerencsésnek és büszkének érzem
magam, hogy polgármesterként szolgálhatom Röszkét.
Az elmúlt évben minden nehéz külsı körülmény ellenére igyekeztünk tenni
településünk fejlıdése, s az itt élık életkörülményeinek javítása érdekében.
Szigorú, következetes gazdálkodással sikerült megıriznünk az
önkormányzat, az intézmények, ezáltal a falu mőködıképességét.
Az önkormányzat valamennyi tervezett feladatát és fejlesztési elképzeléseit
maradéktalanul végre tudta hajtani.
Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas, és eredményes volt az elmúlt év.
Ezek az eredmények hitelesítik az elvégzett munkát, és kell, hogy erıt
adjanak számunkra az idei munkához. De sikereket csak a település
lakóinak segítségével, közös erıvel lehetett elérni, amit ezúton is köszönök!
Az az összefogás, együttgondolkodás, amelyrıl Röszke közössége az
elmúlt idıszakban tanúbizonyságot tett, büszkeséggel kell, hogy eltöltsön
bennünket és nagyon bízom benne, hogy ez évben sem lesz ez másként.
Reményem és célom, hogy Röszke a sikeres települések közé tartozzon,
amely fejlıdik, gyarapodik. Az idei 2013-as év nehézségei, sok átalakulási
folyamata mellett is lehetıséget látok az idei esztendıben is, lehetıséget és
reményt, hogy szándékainkat megvalósítsuk, a megkezdett munkákat
befejezzük és újabbakba kezdjünk. Mindezt a képviselı-testület és a
lakosság támogatásával és segítségével. Kérek mindenkit, ne csak
szemlélıje legyen falunk fejlesztésének, hanem résztvevıi és részesei is!
Ha lehetne, és tudnám, hogy teljesülhet, ez lenne polgármesterként az Új
Évi kívánságom!
Reményem, hogy Röszkére olyan esztendı köszönt, melyet Tóth Árpád
megidézett, s a 2013-as esztendınk „új, vígabb életet kezdendı”!
"Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,
Hogy míg önök itt ölébe csücsültek
Pezsgıs jókedvnek s rózsás hangulatnak,
S mulatnak,
Azalatt meghalt az öreg Náthán,
Akinek bánat-batyu volt a hátán,
Meghalt a könnyet mázoló,
Vesékbe gázoló,
Rossz portékákkal házaló
Ó esztendı,
S most új, vígabb élet kezdendı!"
Gazdag, sikeres és boldog Új Esztendıt kívánok minden Röszkén élınek!
Legyen ismét egy szép éve falunk közösségének!
Borbásné Márki Márta
polgármester

Fotó: Turucz József

Kedves Röszkeiek!
Idén is lesz EGÉSZSÉGHÉT, 2013. március
4. (hétfı) és március 9. (szombat) között!
Részletek a februári Suttogóban!

KÖZMEGHALLGATÁS- ra
várjuk a röszkeieket
2013. január 30-án 17 órára a
mővelıdési ház nagytermébe
1./
2./
3./
4./
5./

Tájékoztató az intézmények 2012. évi
tevékenységérıl
Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi
mőködésérıl
Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésérıl, a tervezett
fejlesztésekrıl
Tájékoztató a közüzemi díjak, helyi adók
mértékének 2013. évi alakulásáról
Egyebek

2013. január
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Falusi Suttogó

2012. december 13-án a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár, az Orbán Dénes Általános
Iskola Röszke, a Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsıde dolgozói illetve a Szeged Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a karácsonyi készülıdés jegyében alkotóházra várt minden kedves érdeklıdıt. Soksok adventi koszorú és nagyon sok szép karácsonyfadísz készülhetett el ezen a hangulatos decemberi délutánon. Szeretném megköszönni a
programban résztvevı intézményeknek, hogy évrıl évre vállalják és eljönnek, hogy együtt, közösen ilyen nagyszerő élményben tudjuk részesíteni
az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat.

Átléptünk a következı évbe, elkezdıdött az év és ezzel a
hétköznapok monoton zaja is elindult. Oly messzinek
tőnik már a Karácsony. Ezen a hideg januári napon olyan jó visszaemlékezni az ünnepek
nyugalmára, örömére és a családdal együtt eltöltött meghitt pillanatokra. Egy ilyen
nagyon szép emlék a településünk közös Karácsonya is. Csoportok, gyerekek és felnıttek
fogtak össze, hogy jeleneteikkel, énekükkel meghitté és varázslatossá tegyék ezt az
ünnepet. A zord, nagyon hideg idı ellenére sokan jöttek el, hogy velünk együtt töltsék el
ezt a szép estét. A Suttogó hasábjain keresztül szeretném megköszönni a szereplıknek és
felkészítıiknek, a rendezvény lebonyolításában segítıknek és mindazoknak, akik itt
voltak velünk. Mentovics Éva versével kívánok mindenkinek Boldog Újesztendıt.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi
Újévi köszöntı
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdıdjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

Falusi Suttogó
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2013. január

Az elmúlt hónap a készülıdésrıl, az együtt eltöltött alkalmakról, szeretetrıl, örömrıl és az
ajándékozásról szólt. Hosszú évek óta már, hogy Röszke Község Önkormányzata élelmiszer csomaggal ajándékozza meg a településen élı
három vagy több gyermekes családokat. Ebben az évben a csomagok tartalmát gazdagította az Unilever Magyarország Kft. és Vas Róbert
felajánlása is, melyet a Suttogó hasábjain keresztül szeretnénk nekik nagyon megköszönni. Az ünnepek után nagyon nehéz visszaállni a dolgos
hétköznapok forgatagába, de ha megengedik nekem, idéznék a Grincs címő filmbıl egy örök érvényő mondatot, mellyel kívánok minden kedves
olvasónak nagyon boldog új évet. „Talán ünnepet nem is vehetsz boltban, mert az ünnep inkább benned, legbelül van.”
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi

FOGD A NİT ÉS FUSS!!!!
„Élet szerelem nélkül körülbelül annyit ér,
mint szerelem élet nélkül.”- Feleki László

2013. február 15-én 17 órai kezdettel a mővelıdési ház dísztermébe
szerelmesek napja jegyében játékos vetélkedıre várunk házaspárokat,
párokat, fiúkat és lányokat. Tudásban, ügyességben és fıleg kitartásban
vehetik fel a versenyt szívük választottjáért az urak illetve hölgyek. A
program ingyenes. Minden érdeklıdıt nagy szeretettel várunk.

Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és
Községi Könyvtár munkaterve 2013
Február 15. „Fogd a nıt és fuss”- Játékos vetélkedı
Február 18. Farsangi készülıdés a könyvtárban
Március 26. Húsvéti alkotóház
Március 29. Színház az egész világ
Április 3. „Olvass az osztályodért, olvass a
csoportodért”- Olvasásnépszerősítı program
Április 10. İszintén a rákról
Április 13. Hagyományok bennünk élnek- Táncház
Április 20. Családi nap
Május 1. Majális
Május 5. Anyák napja
Május 17. Fogadj örökbe!
Május 31. Apák a gátra- Játékos vetélkedı
Június 28. Szent Iván éj
Július 1-5. Kézmőves tábor
Augusztus 3-4: XXIII. Röszkei Falunapok
Szeptember 6. Óvjuk környezetünket - Pet palackból
kreatívan
Szeptember 14. Kultúr-út
Október3. Idısek napja
Október 23. Szabadtéri Szent mise
November 18-23. Klebelsberg-hét
December 7. Várjuk a Mikulást- Néptáncos Mikulás nap
December 10. Karácsonyi alkotóház
December 13. Jótékonysági koncert
December 21. Falukarácsony

Gyöngyvarázs a
mővelıdési házban
2013. február 18. és 21.
között, minden nap 14-tıl
17
óráig
várjuk
az
érdeklıdıket a mővelıdési
házba, ahol az érdeklıdıknek alkalma nyílik
bepillantást nyerni a gyöngyfőzés rejtelmeibe. A kis
kabalaállatoktól egészen a hosszú, tekervényes
nyakláncokig lehetıség nyílik arra, hogy elkészítsék
ıket
akár
maguknak,
akár
valamelyik
családtagjuknak, közelgı névnapra, születésnapra. A
programra korhatár nélkül várunk mindenkit,
kicsiket, nagyokat egyaránt!
Tóth Kitti

Farsangi készülıdés a
könyvtárban
2013. február 18-án 14 órától farsangra
készülünk a könyvtárban.
Megismerkedünk a farsangi népszokásokkal, a
hagyományokkal, farsangi köszöntıkkel és más népek
hogyan ünneplik a tél elmúlását és a tavasz beköszöntét.
A beszélgetés közben mindenki elkészítheti saját farsangi
álarcát is. A program ingyenes. Minden érdeklıdıt nagy
szeretettel várunk.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont keretén belül január 25-én,
pénteken 10 órától kerül sor a Déli Napfény LEADER Egyesület
fogadóórájára mővelıdési házunkban. Az egyesület képviselıitıl tájékoztatást
kaphatnak az idei év pályázati lehetıségeinek változásáról, illetve az aktuális
vidékfejlesztési támogatási lehetıségekrıl, és az ezekhez kapcsolódó fontosabb
tudnivalókról. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

Pályázatot hirdet a NAKVI
vidéki termelık, kézmővesek és
kézmőves élelmiszert készítık
részére a Vidék Mustrán való
részvételre január 11-tıl.
A Nemzeti
Agrárszaktanácsadási Képzési
és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) nyílt pályázatot hirdet
a 2013. január 11. napjától, péntekenként megrendezésre
kerülı „Vidék Mustra – Termelıi piac a fıváros
szívében” elnevezéső rendezvényen való részvételre
vidéki termelık, kézmővesek és kézmőves élelmiszert
készítık részére. Kiíró: NAKVI
A pályázat célja: megjelenési lehetıséget biztosítani az ország bármely
területérıl érkezı kistermelık, bio termelık, hungarikumot elıállító élelmiszer
manufaktúrák, kézmővesek és kézmőves élelmiszert készítık számára, akik úgy
érzik, saját készítéső minıségi, kreatív termékeikkel hozzájárulnak a Vidék
Mustra további sikeréhez. A rendezvény célja, hogy a vidék értékei, étkei
folyamatosan jelen legyenek a fıváros szívében, és lehetıséget biztosítsunk arra,
hogy a budapestiek és a turisták is megismerkedhessenek a vidéki kultúrával,
gasztronómiával és a magyar kézmőves mesterségekkel.
Termelık számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termékeit Magyarországon,
magyar alapanyagokból állítsa elı és magyar címkével lássa el. Kézmővesek
számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termék Magyarországon készüljön.
A jelentkezés feltétele, hogy az árusító kötelezettséget vállal arra, hogy pavilonját
megfelelı mennyiségő és minıségő áruval tudja ellátni a rendezvény teljes
idıtartama alatt (reggel 8:00 órától délután 18:00 óráig), valamint vállalja, hogy a
felutazás költségeit saját maga fedezi.
A jelentkezési lapokat, valamint további információkat akciócsoportunk
weblapján az alábbi linken érhetik el:
http://www.delinapfeny-hacs.hu/hirek/palyazati-felhivas-7045.html
Üdvözlettel:
Déli Napfény LEADER Egyesület
forrás:umvp.eu
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Gyógynövények mindenapjainkban
2013. február hónapban a mővelıdési ház
dísztermébe a Beretzk Péter Természetvédelmi
Klub
munkatársainak
közremőködésével
megismerhetik „Röszke Füvészkertjét”, azaz a
közvetlen környeztünkben vadon termı gyógyító
hatású növényeket. A program során bemutatásra
kerülnek
a
gyógynövények
győjtésére,
felhasználására, tárolására, tartósítására vonatkozó hasznos és érdekes
információk. A pontos idıpontról késıbb tájékoztatjuk az érdeklıdıket. Az
elıadásra mindenkit nagy szeretettel várunk!
Szőcs Judit
IKSZT munkatárs

Gyertyából lett
kutyavacsora
A Röszkei Gyermek-és
Ifjúsági Önkormányzat idén
télen is gyertyaöntéssel és
adománygyőjtéssel
igyekezett segíteni a Tappancs
menhelyén
élı
kutyusoknak, hogy minél több
finom falat kerüljön a
tálakba.
Az
elkészült
gyertyák közül sokan gazdira találtak, a bevételbıl,
14 ezer forintból pedig
finom falatokat vásárolunk
majd. Ezt az összeget
önkéntes munkával is kipótoljuk, így január 10-én,
szombaton, a Szegedi Napfény Parkban lévı Fressnapf áruház elıtt
gyülekezik kis csapatunk, ahol részt veszünk a további eledelgyőjtı akcióban
és gazdikeresésben is az árva kutyusokkal együtt. Az összegyőlt pénzbıl itt
vásárolunk eledelt, és reméljük, hogy az ott lévı kutyusokat is szeretı
gazdikhoz segíthetjük. Köszönjük mindazoknak, akik a gyertyák
megvásárlásával támogatták ügyünket. Kutyajó Jövı Évet kívánunk
Mindenkinek!
RIÖK

Punk Mária
Röszke
Dúl a déli fény,
és hıséget tikkaszt a földek meztelen hátán,
lenéz rá a búskomor áhítat,
egy történelem véres kardja a jelen,
mely a szétvágott szíveken éles emléket sirat.
Föld-sóhajban könnyezı föld-papja a múltnak,
Nap-szaggatta sorsa az arcára barázdált,
keresztjét húzza, mit a vég adott kezébe,
hogy elhagyja örökre televény hazáját.
Itt holtágát gyógyírként nyújtja a Tisza
- szépségét, élı gyümölcseit,
perzselın zöldell a magas töltésoldal,
a falu gerincét óvja; ember-hıseit.
Középen a tér, s a templomkert-hiúság,
csendesen fiatal, hősen delelı,
fogoly a lélek, mely ıhozzá született,
mely szenvedélyesen hő szeretı.
Dúl a déli fény,
és hıséget tikkaszt a földek meztelen hátán,
lenéz rá a búskomor áhítat,
egy történelem kardja a jelenbe hasít,
s e tájon sokáig emléket sirat.
Tisztelt Ügyfelek!

2013. január hónaptól szerdánként
már 8 órától várjuk Önöket a Teleházban!
Január és február hónapban az
informatikai képzés miatt kedden és
pénteken 15.30-ig tartunk nyitva.
Megértésüket köszönjük!
Ügyfélfogadások
Dr. Varga László ügyvéd hétfın 14-16 óráig
Keczeliné Vass Anna könyvelı kedden 10-14 óráig
Mucsi Krisztina falugazdász szerdán 8-15.30 óráig

A 90 éves Fülöp Pál köszöntése
„Volt benne jó is, rossz is….”
Finom tortával és díszes virágcsokorral indultunk Fülöp Pali bácsit
köszönteni a Rákóczi utcába. A 90. születésnapján izgalommal várta a
polgármester asszonyt és jegyzı urat, szép családja körében.
És Pali bácsi elkezdett mesélni…
Hat év katonaság és hadifogság után kerültem haza, a mai Örményország
és Grúzia területén teltek ezek a keserves évek. A kórházban betegen
énekeltem a himnuszt „Isten, áld meg a magyart…”. Nem hiába.
Felépültem, és következtek a dolgos, tevékeny évtizedek. Mindig felelıs
munkakörben dolgoztam, volt lovunk, kocsink, szılınk, jó bort csináltam
mindig. Igaz, a szılıt kisajátították, de amikor lehetıség adódott, újra
megvettem. Báró lovamat a Fehér Pistától vásároltam, akivel mindig is jó
barátságban voltunk, egyidısek lévén együtt is vonultunk be katonának.
Egy mulatságban egyszer megkérdeztem, ki az a lány, aki mindig
mosolyog? Hát a Tandari Ilona. İ lett a feleségem. Szép leány volt. Két
gyermekünk született, sokat dolgoztunk, míg sikerült ıket felnevelni. Tanyán laktunk, az Oláh-soron. A faluban a Rákóczi utca még sáros
volt, mikor több telket is megvettünk itt és építkezni kezdtünk. A környezı tanyákból mások is beköltöztek, de itt is egymás közelében
maradtunk, tartottuk a szomszédságot. Szép unokáimban, dédunokáimban sokat gyönyörködöm, büszke vagyok rá, hogy a családunkban már
a negyedik generációs Fülöp Pál is felnıtt. Annyit mondok, hogy mindenki becsülje meg a szüleit, mert ez a korosztály sokat küzdött a
családjáért.
„Amit kértem, megadta az Isten. Köszönöm a családomnak, hogy megérhettem ezt a szép kort, mert bennük volt és van minden örömöm.”

Falusi Suttogó
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TESTÜLETI HÍREK
Decemberben kétszer ülésezett a Képviselı-testület. 14-én arról
döntött, hogy a törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítja a
Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását, valamint a Domaszék-Röszke Általános Mővelıdési
Központ Alapító Okiratát. A döntés indoka az volt, hogy a Röszkei
Orbán Dénes Általános Iskola fenntartása (az oktatáshoz közvetlenül
kapcsolódó feladatok, pl: pedagógusok alkalmazása, tanszerek
beszerzése stb.) 2013. január 1-tıl állami feladat lett, amelyet a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fog a jövıben ellátni. Az
iskola mőködtetése (az épület üzemeltetése, a technikai dolgozók
alkalmazása stb.) továbbra is önkormányzati feladat marad. Ehhez
kapcsolódóan a Képviselı-testület felhatalmazta Borbásné Márki
Márta polgármestert az átadáshoz szükséges dokumentumok
aláírására. Ezen az ülésen nyilatkozott a Képviselı-testület arról is,
hogy az állam által kezdeményezett adósságrendezési eljárásban részt
kíván venni, a település az elıírásoknak megfelel.
A 19-ei rendes testületi ülés elsı napirendi pontjában dr.
Halmágyi Tiborné, az ENV INFO Kft. képviselıje tartott tájékoztatást
a
„Települési
szilárdhulladék
gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatban. Az elnyerhetı
támogatással a szelektív hulladékgyőjtés korszerősítését lehet
végrehajtani. Településünkön ez újabb szelektív győjtıedényzet
beszerzését, valamint házi komposztládák telepítését tenné lehetıvé, a
konzorcium részére pedig ezek begyőjtéséhez és kezeléséhez
szükséges
eszközök
megvásárlását.
A
Képviselı-testület
kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván a pályázathoz.
Ezután a jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy a víz- és
csatornadíjak, valamint a szilárd hulladék kezelési díjának
meghatározása a jövı évtıl miniszteri hatáskörbe kerül, ezért erre
vonatkozóan az önkormányzatnak nincs már ármegállapítási jogköre.
A képviselı-testület 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a
települési szilárd hulladék szállítási díjaira, valamint az ivóvíz és
csatorna díjaira vonatkozó rendelkezéseit.
Harmadik napirendi pontéként a testület megalkotta az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét. Ez alapján január 1-tıl az új
költségvetési rendelet hatályba lépéséig korlátozottan vállalható
kötelezettség, valamint új beruházás nem finanszírozható.
Ezt követıen a testület elfogadta a 2013. évi munkatervét.
Továbbra is hat rendes testületi ülés, valamint a közmeghallgatás
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szerepel benne. Borbásné Márki Márta polgármester külön kiemelte,
hogy a közmeghallgatás január 30-án, szerdán, a Mővelıdési Ház
nagytermében kerül megtartásra.
Ötödik pontként a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Községi
Könyvtár számolt be a 2012. évi mőködésérıl. Szekeresné Ábrahám
Gyöngyi intézményvezetı diavetítés keretében mutatta be, hogy
milyen rendezvények voltak a mővelıdési házban, továbbá az
intézmény dolgozói milyen további rendezvények megtartásában
vállaltak szerepet. A testület megköszönte a mővelıdési ház
dolgozóinak a szép munkát, amelyet 2012-ben végeztek.
Ezután a Röszkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat számolt be
a 2012. évi tevékenységérıl. Ez alkalommal mutatta be Makra Péter
volt ifjúsági polgármester utódját, az új polgármestert: Csóré Dávidot,
valamint megköszönte az átmeneti idıszakban megbízott
polgármesternek, Tóth Zoltánnak, hogy a RIÖK mőködése
zavartalanul folyt. A testület megköszönte Makra Péternek és Tóth
Zoltánnak az eddigi munkáját, valamint gratulált Csóré Dávidnak
megválasztása alkalmából és sok sikert kívánt neki a további feladatok
ellátásához. A RIÖK szintén látványos kisfilmben mutatta be, hogy
milyen rendezvényeken vettek részt a 2012. évben. A testület szintén
köszönetét fejezte ki az ifjúsági önkormányzat által elvégzett
munkáért.
Hetedik napirendi pontként a testület a szociális ellátásokról
szóló rendeletét módosította. 2012-2013 telén az önkormányzatnak
újra lehetısége lesz arra, hogy a szociális rászorulóknak ingyenes
tőzifát tudjon biztosítani. Polgármester asszony elmondta, hogy a
belügyminiszter döntése alapján 25 erdei köbméter tőzifát kap
ingyenesen településünk, csak a szállítási díjat kell megfizetnie az
önkormányzatnak. A rendeletben a rászorultság feltételeit, valamint a
tüzelı kiosztásának szabályait kellett átvezetni.
Egyebek napirendi pontban Borbásné Márki Márta polgármester
a 2013. évre vonatkozó változásokról tájékoztatott, egyebek között a
köznevelési
intézményekben
történı
változás
miatt
az
intézményvezetık új beosztásáról, valamint arról, hogy az
önkormányzat felkészült a téli idıjárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére, elsısorban az utak tisztítása, mentesítése tekintetében.

Tisztelt Ügyfelek!
2005. május 1. óta, vagyis 7 éve láttam el a település mezıgazdasági ügyeinek
intézését. A települést Nagy Ernı falugazdász nyugdíjba vonulásakor vettem
át. 2013. január 1. után az agrár közigazgatás átszervezésével más területeken
tevékenykedek: Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Tiszasziget és
Újszentiván. Röszke település falugazdászi teendıit Mucsi Krisztina
(20/915-45-75) látja el a továbbiakban, szerdánként 8-tól 15.30 óráig.
Az eltelt 7 évben sok megoldott ügyet hagytunk magunk mögött, ügyintézés
kapcsán sok barátság alakult ki, jó volt együtt dolgozni a röszkei ügyfelekkel,
sok segítséget kaptam a Röszkei Kaláka Egyesülettıl, Röszke Község
Önkormányzatától és a képviselı-testülettıl. Külön öröm volt számomra,
hogy uniós elvárásoknak maximálisan megfelelı, ügyfélbarát, teljes
infrastruktúrájú, kényelmes irodában végezhettem munkát.
Szabó Károly falugazdász
İstermelıi igazolványok érvényesítésének rendje:
Felhívom a figyelmet, hogy a 2008. december 31. elıtt kiállított igazolványok
2012. december 31-én lejártak!
Új ıstermelıi igazolvány kiváltásának díja:
1 évre 2000 Ft, 2 évre 3000 Ft, 3 évre 4000 Ft
A 2009. január 1-jétıl kiváltott igazolványok 2014. december 31-ig
érvényesíthetık:
Az érvényesítés díja: 1 évre 1000 Ft, 2 évre 2000 Ft.
Felhívom a figyelmet, hogy aki több évre váltja ki, illetve hosszabbítja meg az
ıstermelıi igazolványt minden év június 15-ig be kell, hogy jelentse az
adataiban, gazdaságában, illetve a termelési adatokban történt változást.

Dr. Schmidt József
jegyzı

HIRDETMÉNY
Az egészséges ivóvíz biztosítására vonatkozó
kormányhatározat értelmében
2013.01.17-tıl minden páratlan napon,
16-17 óra közötti idıtartamban
lehetıség nyílik a Petıfi utcai Vízmő telep elıtti
területen a Honvédelmi Minisztérium által
biztosított lajtoskocsikból az uniós elıírásoknak
megfelelı, arzénmentesített ivóvíz
vételezésére, saját edényben.
A víz minısége nem változott a településen, azonban
az Európai Unió területén a víz arzén tartalmára
vonatkozóan 10,0 µg/l a megengedett határérték. Az
unió által adott átmeneti mentesség 2012. december
25-én lejárt, azaz ettıl az idıponttól fogva a
szabályozás szerint ennek kell megfelelni. 2009-tıl
eddig az idıpontig 20 µg/l volt a megengedett
határérték.
A település a KEOP keretében részt vesz
ivóvízminıség-javító
projektben,
aminek
eredményeként legkésıbb 2015 nyarán a víz teljes
mértékben meg fog felelni az EU elvárásainak. A
kötelezettség beállta és a beruházás elkészülte közötti
idıben, az önkormányzat nyilatkozata alapján a
Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtoskocsival a
határérték alatti arzén tartalmú egészséges ivóvizet.
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Röszke Község Képviselı-testület
2013. évi munkaterve
2013. január 30. 16 óra
(helyszín: polgármesteri hivatal konferencia terme)
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének
beterjesztése
2./ Egyebek
KÖZMEGHALLGATÁS 17 óra – mővelıdési ház nagyterme
1./ Tájékoztató az intézmények 2012. évi tevékenységérıl
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi mőködésérıl
3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl, a tervezett
fejlesztésekrıl
4./ Tájékoztató a közüzemi díjak, helyi adók mértékének 2013. évi alakulásáról
5./ Egyebek
Február 27. 17 óra
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2./ Értékelés a 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
3./ Egyebek
Április 10. 17 óra
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
2./ Röszke Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása
3./ Tájékoztató településünk egészségügyi helyzetérıl
4./ Beszámoló a Szeged Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Központ tevékenységérıl
5./ Domaszék-Röszke Intézményfenntartó Társulás 2013. június 30-tól történı
mőködtetésére vonatkozó lehetıségek megtárgyalása
6./ Egyebek
Május 08. 17 óra
1./ Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl
2./ Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységérıl Röszke Községben
3./ Tájékoztató a Röszkei Polgárır Egyesület tevékenységérıl
4./ Domaszék-Röszke Intézményfenntartó Társulás további mőködtetésével
kapcsolatos döntések meghozatala
5./ Egyebek

Falusi Suttogó

Június 12. 17 óra
1./ Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységérıl, az Önkormányzat által
biztosított 2012. évi támogatás felhasználásáról.
2./ A 2012-2013-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása, csoport létszámtól való eltérés engedélyezése.
3./ Tájékoztató az Orbán Dénes Általános Iskola Röszke tevékenységérıl.
4./ Beszámoló a Domaszék-Röszke ÁMK Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsıde tevékenységérıl.
5./ Tájékoztató a Röszkei Településfejlesztı-üzemeltetı és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységérıl
6./ Egyebek
Szeptember 18. 17 óra
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
2./ Tájékoztató a község ivóvíz és szennyvíz ellátásának tapasztalatairól, a
gazdasági év eredményeirıl
3./ Tájékoztató a 2013-es év fejlesztéseirıl és a megvalósult programokról,
beruházásokról
4./ Beszámoló a Röszkei Kábeltévé 2013. évi tevékenységérıl
5./ Egyebek
November 20. 17 óra
1./ Tájékoztató a határırizeti szervezet tevékenységérıl
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves
végrehajtásáról.
3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata
5./ Egyebek
December 18. 17 óra
1./ 2014. évi közüzemi díjak megállapításáról szóló tájékoztató.
2./ Átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása.
3./ Beszámoló a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár
tevékenységérıl.
4./ Egyebek

Nyugdíjas évzáró
Családias hangulatú, kedves esemény történt december 19-én az İszirózsák Nyugdíjas Klub
életében. A karácsony elıtti várakozás hangulata és a szeretet, az együttlét örömteli érzése tette
különlegessé a mővelıdési ház dísztermének falai között ezt a délutánt. A Mozgáskorlátozottak
Csongrád megyei Szervezetének 2-es csoportját 7 fı képviselte. Népes csapattal érkezett a
Jázmin Nyugdíjas Klub Ásotthalomról. A Petıfi-telepi énekkar Kothencz Kálmán vezényletével
látogatott Röszkére. Az összejövetelre meghívták a polgármestert, a Teleház alkalmazottait, a
Családsegítıket, az önkormányzat és a mővelıdési ház dolgozóit is. A vendégeket Németh
Ferdinándné Piroska klubvezetı köszöntötte a házigazdák nevében. Borbásné Márki Márta
polgármester az önkormányzat s községünk lakói nevében szólt a nyugdíjasokhoz azt kívánva,
hogy a nyugdíjasok életük minden napját jó egészségben, szeretetben töltsék s minden nap az
életükben karácsonyi hangulatban teljék. A klub vezetıje
a polgármesternek átnyújtotta az ıszirózsák ajándékát –
egy nagyon szép karácsonyi asztali díszt-, megköszönve
jó hozzáállását egész éves önzetlen segítségét,
támogatását. Az İszirózsák tudósítója, fotósa és
segítıje, tiszteletbeli klubtagja, e sorok írója is ízlésesen
összeállított karácsonyi asztalravalóval lett gazdagabb. A
Teleház két munkatársa, Perlakiné Ács Mária és Szécsi
Andrea, a mővelıdési ház két alkalmazottja, Szekeresné
Ábrahám Gyöngyi és Kozma Zsófia, és Sára Endréné, a
helyi természetvédı egyesület elnöke a nyugdíjas klub
munkáját segítı tevékenységük elismeréseként kaptak
ajándékot. A díszterem ünnepi díszbe öltöztetése a
mővelıdési ház személyzetének s az ifjúsági
önkormányzat tagjainak a munkája. A terítést és
felszolgálást a fiatalabb nyugdíjasok s a családsegítık
vállalták. A kalácsokat a jól bevált családi recept szerint
Somogyi Józsefné, Bóka Margit és Szalma Malvin sütögették. A finom hallét ez alkalommal is
Tombácz Istvánné Gyöngyi rotyogtatta. Munkáját Vınekiné „Postás” Mari, Németh István,
Barnus és Kis Lukácsné segítették. A tálalásban, mosogatásban Kovácsné Kacz Erika, Kispál Zsuzsanna és Kissné Kónya Gizella derekasan helytálltak
imigyen fokozván a mulatság családias hangulatát a Családsegítı Szolgálat dolgozóiként. A nyersanyagok beszerzésére, a díszek, terítési kellékek
elıteremtésére fordított pénzt az önkormányzat és az İszirózsák klubtagjai biztosították. Az aranyozott asztali gipszöntvényeket Horváth Anita készítette
(Anita hogy, hogyan nem, de már 3 éves kora óta tiszteletbeli tagja a nyugdíjas klubnak). Nagyon sokat segített Némethné Piroskának az ajándékok és asztali
díszek elkészítésében is. A tombola tárgyak Fodor Lászlóné, Szalma Malvin és Sebık Szilveszterné, valamint az İszirózsák Nyugdíjas Klub tagjainak
ajándékaként lettek kisorsolva. Strifler Józsi egész esztendıben a tıle megszokott nyugalommal tőrte a mővház és a konyha raktári vagyontárgyainak
igénybevétele közben felmerülı gondokat és megpróbáltatásokat. Szögi Imi és László Gabi a szállításban, lebonyolításban jeleskedtek így szerezvén el nem
évülı érdemeket a nyugdíjasoktól. Makra Peti, Szőcs Judit, Tóth Kitti pedig az ifjúsági önkormányzattól segítettek a nyugdíjasoknak, de Kériné Aranka és
Kiss Gábor is sokat tettek a klub sikeres mőködése érdekében. A fentebb felsorolt és nem említett aktív közremőködıknek és minden nyugdíjas klubtagnak
sikerekben gazdag, jó egészségben eltöltött boldog új esztendıt kíván Németh Ferdinándné az İszirózsák Nyugdíjas Klub vezetıje.
Turucz József
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Kulturális alkotómőhely a röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában
A szeretet ünnepe az iskolánkban
A szép ünnepre december 13-án kezdtünk el
iskolánkban is készülıdni. Délután a Petıfi
Sándor
Mővelıdési
Ház
karácsonyi
alkotómőhellyé alakult át.

Köszönjük
a
Százholdas
Pagony
óvónénijeinek,
a
Mővelıdési
Ház
dolgozóinak, a Családsegítı Szolgálat
munkatársainak és Tutrainé Ilike tanító
néninek, hogy segítségükkel szebbé tehettük
szeretteink karácsonyát!
December 21-én karácsonyi ünnepségre
győltünk össze a Petıfi Sándor Mővelıdési
Házban.

Röszke Község Önkormányzata kiváló lehetıségeket nyert a TÁMOP-3.2.13-12/1-20120255 azonosítószámú pályázattal, melynek célja, hogy tanulóink amellett, hogy megtanulják a
történelmet, matematikát, irodalmat, esetleg néhány nyelvet az iskolában, más módon is fejlesszék
mőveltségüket.
E pályázat forrásokat biztosít különbözı kulturális foglalkozások megszervezéséhez. Nagy
örömmel fogadtuk a hírt, hogy felkerültünk a nyertesek listájára, és nyomban neki is láttunk a
szervezkedésnek.
Elsı foglalkozásként a selyemfestést valósítottuk meg. A selyemfestés ısi hagyományokra
tekint vissza. A keleti kultúrákban mindenütt találkozhatunk csodálatos képekkel, melyek e
technikával készültek. Tanulóink is „kirándulhattak” a selymek és a színek világába, átélhették az
alkotás nehéz, de örömteli élményét.

Ugyanilyen lelkesedéssel vettek részt a gyerekek a csuhézás foglalkozáson is. A csuhé, mint
természetes alapanyag nagyon közkedvelt a kézimunkázók körében. A gyerekeinknek lehetıségük
nyílt megismerkedni dédanyáink kedvenc foglalkozásaival. Örömmel készítették a kukoricacsuhé
angyalkákat, de nagy türelemmel hajtogatták a rózsaszirmokat is fiúk, lányok egyaránt. Az alkotás
felszabadító pillanatában az igazi öröm magát a mővet járta át.
A szegedi Somogyi Könyvtárban tanulóink egy csoportja a honfoglaló magyarok életével
ismerkedhettek meg játékos feladatokon keresztül. Amellett, hogy sok információval gyarapodott
tudásuk, sokan kedvet kaptak, hogy beiratkozzanak a könyvtárba.
A szegedi Nemzeti Színházban bemutatott Diótörı balett csakúgy, mint a Lúdas Matyi zenés
mesejáték maradandó élményeket hagyott tanulóinkban.
Minden foglalkozás kompetenciát is fejleszt: fejlıdik a gyermek személyisége, ügyesedik
keze, szárnyra kaphat fantáziája. Örülünk, hogy Önkormányzatunkkal együtt, ilyen változatos
programokat tudtunk biztosítani a gyerekeknek.

Szécsényi Marianna, tagintézmény vezetı
Elsıként az Akropolis Táncszínház röszkei
növendékei mutatták be tánctudásukat,
mellyel elsöprı sikert arattak.

Ezután következett a 4. és az 5. osztály
közös színjátéka, melyben egy család mesés
karácsonya tárult elénk.

Az ünnepi hangulat varázslásában segítettek:
Fazekasné Molnár Éva, Ábrahám Judit,
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi, Papp Laura.
Szabó Dávid, Szabó Martin,
fotók: Varga Elektra

Egy szombati nap a suliban
Különleges szombat várt ránk december 15-én. Igaz, hogy iskolába kellett menni, mert munkanap
volt, de az iskolatáskát mindenki otthon hagyhatta. Ezen a napon került sor iskolánk történetében
elıször, hogy Fabatka Vásárban költhettük el a megunt játékainkért megszerzett Fabatkáinkat. A
„bolt” elıtt nagy izgalomban sorakoztak a vásárló tanulók, hogy válogathassanak társaik
játékaiból.

A sportcsarnokban a felsıs tanulók Mikulás-kupán vehettek részt. A lányok kiütıztek, a fiúk
pedig focizhattak. Ezalatt iskolánk többi tanulója kedve szerint választhatott a sokféle kézmőves
foglalkozás közül. Valamint csapatépítı, logikai és készségfejlesztı játékokat is játszhattunk. A
második osztályosok pedig mézeskalácsot sütöttek.

Köszönjük a tanítóinknak és tanárainknak, hogy ilyen játékosan, kellemesen és hasznosan
tölthettük el együtt ezt a szombatot!
Vas Gergı, Császár Norbi
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„Ez új év reggelén minden jót kívánok.
Ahová csak léptek, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengjen minden rózsabokron…”

Mögöttünk hagytuk 2012-t,
ünnepi
illatokkal,
ünnepi
dallamokkal,
ajándékokkal,
családdal töltött napokkal,
örömökkel…
Remélhetıleg minden szépet és
jót átemelünk, részünk lesz
benne 2013-ban is.
Még most is IDÉZGETJÜK
óvodában, bölcsıdében, milyen
szép idıszakot éltünk át a
karácsonyfák alatt. Rengeteg
mondanivalója van a téli szünet
élményeirıl
valamennyi
kisgyermekünknek. Alig tudják
kivárni, míg sorba kerül
Karácsonyi hangverseny
Csuhéangyal a Napraforgók keze nyomán
elbeszélésük, hiszen újra és újra
eszükbe jut a többieket hallva, amirıl még İk nem beszéltek. S még gyızik most is,
lelkesen, kedvesen, nagy-nagy örömmel.
Az én egyik legszebb év végi élményem volt, hogy kedves MAGDI ÓVÓNÉNITİL ELKÖSZÖNTÜNK. „Elballagtattuk” İt negyvenévnyi, gazdag
tartalommal teli, szeretettel, harmóniában, problémák megoldására nyitottan eltöltött óvodapedagógusi pályájáról, kedves családjához.
Minden jót kívánunk Neki, és örömmel várjuk látogatásait, hogy beszámolhasson nekünk viruló egészségérıl, boldog napjairól, örömteli nyugdíjas
idıtöltéseirıl, a Tıle megszokott derővel, mosollyal kísérve.
A hóval borított udvarunk igazi TÉLI ÖRÖMÖKET nyújt picinyeinknek. Ki is használunk minden lehetıséget, hogy a kis pagonylakók élvezettel töltsék
kint a levegızés idejét. A szülık nagy többsége érti, miért jó, ha akár csúszkálásra is alkalmas overállt hoznak kinti játszóruhának, melyet elég pénteken
hazavinni, s igazán felszabadultan lehet benne múlatni az idıt szánkózással, dombról lecsúszással, hógörgetéssel…
MOZGÁSKOTTA BEMUTATÓRA KÉSZÜLİDÜNK, amirıl már óvónéniktıl bizonyára hallottak az érdekeltek, s olvashatnak a hirdetınkön. Lassan majd a
FARSANGI TENNIVALÓKNAK is elérkezik az ideje, hiszen közeleg ez az óvodában, bölcsıdében nagyon vidám jelmezes móka, egy legnagyobbaknak
szervezett KISKÉZMŐVES FOGLALKOZÁS megnyitóval, amelynek még mindig az önkormányzati pályázat kedvezményezettjeként örülhetünk.
Csendes-mesélıs, harsány-hócsatás, ízes-disznótoros téli délutánokat, estéket kívánok minden kedves olvasónak!

Fülöpné Kiss Ibolya
intézményvezetı

Készül a mézeskalács a kis Nyusziknál

Elbúcsúzott Magdika

Sünik Lucabúzája

KÖZÉRDEKŐ TELEFONSZÁMOK
Rendırség: 107
Tőzoltók: 105
Mentık: 104
Röszkei Rendırırs: 273-234
Mobil segélyszám: 70/275-67-42
Polgárırség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti Kirendeltség:
62/541-706; 30/466-1021,
70/334-43-55
Orvosi rendelık:
Dr. Huszár Erika gyermekorvos
573-810; 20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella háziorvos
273-098, 30/757-16-71
Dr. Kaizer Zsuzsa háziorvos
273-323; 30/677-93-83
Dr. Szita Vilma fogorvos: 273-344

Védınıi Szolgálat: 573-822
Családsegítı Szolgálat: 573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet: 433-104
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17)
Állatorvosi ellátás:
Dr. Perényi János 30/998-2684
Állatorvosi ügyelet: minden
pénteken a Délmagyarban
közöltek szerint
Intézmények:
Polgármesteri Hivatal: 573-030
Általános Iskola: 573-750
Mővelıdési Ház és Könyvtár:
573-780
Százholdas Pagony Óvoda:
573-790
Sportcsarnok: 273-250

Teleház és falugazdász: 573-870
Plébániai hivatal: 273-260,
30/289-5397
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenı: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
Démász ügyfélszolgálat:
06-40/822-282
Dégáz hibabejelentés:
06-80/820-141
Térségi vízmő: 573-970
(hétköznap 7-9 óráig),
Vízmő ügyelet: 20/485-58-99
Szennyvíz hibabejelentés:
Tari Zoltán: 20/917-3375
Tanács Roland: 20/917-56-32
Hulladék elszállítás:

62/489-789/204
Takarékszövetkezet:
273-490
Posta: 273-309
Vasútállomás: 573-840
Kegyeleti Kft.: 273-354
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Tanyafelelısök:
Széll György: 20/332-3301
Németh Ferdinándné:
70/382-8687
Laki Judit: 70/313-9906
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Ahogy nézegettem az elmúlt évek Suttogóját, a januári elsı cikkünket mindig
visszatekintéssel kezdtük. Gondoltam most máshogy vagy másképp kellene
kezdeni, hogy ne legyen mindig ugyanaz. De aztán rájöttem, hogy ez hiba
lenne, mert a december hónap igenis megérdemli, hogy számot adjunk róla.
Nem fogok a minden egyes elvégzett feladatunkról mesélni, mert az hosszú is
lenne, meg azért bízom benne, hogy erre nincs is szükség, mert mostanra már
sokan megismerték a munkánkat. Inkább csak azokat említeném meg, amik
különlegességek, amik kimondottan ehhez a hónaphoz, a karácsony ünnepéhez
kapcsolódnak.
Kezdeném
mindjárt
az
Alkotóházzal, melyre december
13-án került sor a Mővelıdési
Házban.
A
Karácsonyi
Alkotóház mára már szép
hagyománnyá nıtte ki magát és
jólesı érzés, hogy a mi
intézményünk is aktív részese,
szereplıje lehet ennek. Bár az
igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy mindig egy kis fejtörést
okoz, hogy mi az, amivel
készüljünk, hogy szép is legyen, jó is legyen, de a legfıbb, hogy a gyerekeknek
biztosan tetsszen, de a menetrendszerő pánikroham után mindig ki szokott
alakulni. Nem volt ez most sem másképp. Luca napján a mővelıdési ház, az
óvoda és az iskola mellett mi is birtokba vettük a négy asztal egyikét. Na
ilyenkor szokott elérni a másik pánikroham, hogy „mikor jönnek a gyerekek?”,
és hogy „leülnek-e majd a mi asztalunkhoz is?”. De aztán azzal nyugtatom
magam, hogy mivel nagyon sok a gyerkıc, viszont egy asztalnál korlátozott a
székek száma, így hozzánk is „kénytelenek” lesznek leülni. De ez a rossz érzés
gyorsan el is múlik, mikor jön a kíváncsi és lelkes gyereksereg és elkezdünk
munkálkodni. Nagyon sokan eljöttek erre a délutánra és voltak, akik szülıvel
együtt érkeztek, így ık közösen készítették el az alkotásaikat. Ahogy
körbepillantgattam a többi három asztalra, azt láttam, hogy nagyon sokféle és
sokszínő a paletta, amiket lehetett készíteni: volt ott adventi koszorú, kopogtató,
mécses, karácsonyfadíszek. Szebbnél szebb karácsonyi dolgok készültek,
voltak, aki itt készítették el az ajándékukat a testvérüknek vagy az
anyukájuknak. És ez szerintem egy nagyszerő dolog, mert a mai világban, ahol
szinte a pénz mozgat mindent, ahol bármit meg lehet venni pénzért, pont ezért
érték az az ajándék, amit a saját kezünkkel készítünk el. Igaz, hogy jóval
munkásabb, de az elkészítése minden egyes lépésébe a szívünk-lelkünk és
minden szeretetünk benne van és ettıl lesz felbecsülhetetlen. Ezt kell
megıriznünk és az alkotóház egyéb más jótékony hatása mellett erre is hivatott.
Az örömteli események sorozata azonban nem ért véget, mert még sok teendı
várt bennünket karácsonyig. Már december elején elkezdtük felkeresni a helyi
vállalkozókat, hogy szokásos karácsonyi csomagjaink összeállításához
adományokat győjtsünk. Szerencsére sikerült nagyon szép csomagot
összeállítanunk, de sajnos csak kevesebbet, de azokat próbáltuk igazságosan
elosztani. Így a tanyán az idıs egyedülállók és a családsegítı szolgálat
látókörében lévı rászoruló családokat tudtuk ezekkel a csomagokkal
megajándékozni. Köszönet ezért a nehéz gazdasági helyzet ellenére is minket
támogató helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek, adományozóinknak és
nem utolsó sorban polgármester asszonyunk adományának. Ezúton is szeretnénk
köszönetünket és hálánkat kifejezni: Borbásné Márki Márta polgármester
asszonynak, Gera Ferencnek az iskola konyháról, Fazekasné Molnár Évának,

Ez év január 1-jétıl megtörténik a horgászok állami nyilvántartásba
vétele, ami azt jelenti, hogy az állami horgászjegy forgalmazásakiadása számítógépes program használatával történik (SZÁK program).
Nagyon bízunk benne, hogy a program tökéletesen fog mőködni, de az
adatbázis feltöltése ez estben valamennyi idıt igénybe fog venni. Ez azt
jelenti, hogy egy-egy állami horgászjegy kiváltásakor a
horgásztársaknak az eddig megszokottnál kicsit több idıt kell
betervezniük. Mint azt a Suttogó elızı számában megírtam,
egyesületünk vezetısége új lehetıséggel bıvíti tagjainknak nyújtott
szolgáltatásait. A jövıben a tagsági díj, területi engedély és egyéb
horgászattal kapcsolatos költségek árát bankkártyával is ki lehet
fizetni irodánkban. 2013. január 1-jétıl ezekért a szolgáltatásokért K§H
Bank, MKB Bank, OTP Bank által kibocsátott „SZÉP” kártyát is
elfogadunk.
Egyesületünk 2013. február 22-én 15 órai kezdettel Állami
horgászvizsgát szervez Röszke, József Attila u 20 alatti székhelyén.
Jelentkezni lehet a Macsek Kisállateledel és Horgászboltban,
nyitvatartási idıben Fazekas Tibornál (06305792616) valamint
ügyfélfogadások alkalmával székhelyünkön. Ingyenes vizsgára való
felkészítést tartunk 2013. február 21-én 17 órától a vizsga helyszínén,
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Nagy Tibornak, Kónya Zoltánnak és Lovászi Ágnesnek, Fazekas Tibornak, a
Németh Pékségnek, a PaprikaMolnár Kft-nek, a Kakas boltnak és a 100 Ft-os
boltnak.
Nagy örömmel tettünk eleget annak a kérésnek is, hogy segítséget nyújtsunk a
jótékonysági koncert bevételébıl vásárolt karácsonyi ajándékok célba
juttatásában. Az ajándékok kihordása késı estébe nyúlott, de nem bántuk, mert
ez egy nagyon nemes gesztus, amibıl e formában mi is kivettük a részünket.
Még novemberi hír, de most írunk róla, hogy a tanyagondnoki szolgálat
sikeresen pályázott, aminek eredményeképpen több technikai eszköz
beszerzésére nyílik az idei év elején lehetıség, valamint az egészséghét
keretében egy mammográfiai szőrıvizsgálat valamint színházlátogatás
valósulhat meg. Mondhatjuk mozgalmasan telt a december, de a sok munka
után talán nyugodtan várhattuk az ünnepeket, mert lehetıségünkhöz mérten
mindent megtettünk, hogy a ránk bízott embereknek is szép karácsonya
lehessen.
De még mielıtt elmentünk volna ünnepelni, történt valami, amit mindenképp
szeretnék itt megosztani. Remélem a cikk végére sokan megértik, hogy miért
gondoltam így. Kolléganımmel, Erikával és Kozma Zsófiával megmentettünk
két kutyust. İket egy tanyai ingatlanba hagyta magukra a gazdája. A nagyobbik
szabadon volt, így ı legalább el tudott menni a szomszédokhoz kéregetni
élelmet. De szegénykém inkább az ellenkezıjét érte el, mert mindenki félt tıle,
pedig nem bántott ı senkit, csak éhes volt. A kisebbik kutyusnak nem volt
ekkora szerencséje, ıt kikötve hagyták. Több jelzés érkezett hozzánk ezzel
kapcsolatban, így hárman kimentünk ebbe a tanyába és meggyızıdtünk a
borzasztó körülményekrıl. Étlen, szomjan, csontsoványan, a hideg földön… így
találtunk rájuk december 11-én délután, kitéve a hidegnek, fagynak, amit ilyen
állapotban biztosan nem élték volna túl. Zsófi azonnal elkezdett intézkedni,
hogy minél hamarabb biztos és meleg helyre vihessük ıket. A Tappancs be is
fogadta ıket, csak egy kis idıt kért, hogy elıkészüljenek a fogadásukra. Így mi
addig élelmet és vizet vittünk nekik, és meleg vackot készítettünk számukra.
Majd december 13-án reggel hárman elvittük ıket a Tappancshoz. Most már
mindkét kutyus szerencsére biztonságos helyen van. Szerintem ez egy kis
karácsonyi csoda, ami velük történt. Sajnos sok hasonló kutyatársuk nem
ennyire szerencsés, sıt! Azért is gondoltam, hogy fontos errıl szólni, mert ez
nem egyedi eset. Mostanában elég gyakran találkozunk hasonló problémákkal a
tanyagondnok kollégákkal a munkánk során. Kutyát tartani több okból is jó és
örömteli dolog, de felelısség! is egyben. Kicsit át kellene gondolni, hogy
hogyan és miként tartunk kutyát, vagy hogy tényleg szükségünk van e kutyára a
már meglévı mellé vagy úgy egyáltalán. Mert aztán borzasztó arról értesülni
majd szembesülni, hogy sorsára hagytak kutyákat vagy a háznál vagy az út
szélén kidobva, mert már nincs rájuk szükség, vagy mert a kicsi kutyus nem
maradt meg pici aranyosnak, hanem volt mersze megnıni és így többet eszik
meg hasonlók…és jön a jelzés hozzánk a magukra hagyott kutyusokról, hogy
csináljunk valamit. Ami lehetıségeinkbıl adódik, meg nagyon sokszor azon túl
is, megtesszük. Nagy segítségünkre van ebben nekünk Kozma Zsófi és az İ
Tappancsos kapcsolata. De ıszintén szólva ezen esetek nagy többsége simán
elkerülhetı volna több odafigyeléssel, és az állatok irányába tanúsított
felelısségteljesebb hozzáállással. Bízom benne, hogy ez az új év egy kicsit más
lesz, és hoz ebben is egy kis pozitív változást. Ezúton szeretnénk a Szociális
Szolgáltató Központ nevében minden Kedves Röszkei Lakosnak Boldogabb,
Nyugalmasabb, Örömökben és Sikerekben Gazdag Boldog új Évet kívánni!
Kispál Zsuzsanna és Kovácsné Kacz Erika

horgászati alapismereti tankönyv kapható 1000 Ft/db áron. Vizsgadíj
3500 Ft/ fı 15éves kor alatt 1000 Ft/fı mely a vizsgabizonyítvány árát
is magába foglalja.
Területi engedélyek árai 2013 évre: Tisza éves felnıtt 13500 Ft, Tisza
elsı féléves felnıtt 5000 Ft, Tisza második féléves felnıtt 9000 Ft,
Tisza éves kedvezményezett 6800 Ft, Tisza napijegy felnıtt 1700 Ft,
Tisza napijegy kedvezményezett 850 Ft, Lisztes éves felnıtt 15000 Ft,
Lisztes éves kedvezményezett 7500 Ft, Lisztes éves nıi 7500Ft, Lisztes
napi jegy 2200 Ft, Lisztes-Sárgás kombinált 20000 Ft, Lisztes Sárgás
kombinált kedvezményezett 10000 Ft, Sárgás éves felnıtt 9000 Ft,
Sárgás éves kedvezményezett 4500 Ft, Sárgás napijegy 1200 Ft.
2013.01.08-án megtartott közgyőlés a következı egyesületi tagokat
választotta meg az egyesület tisztségviselınek az elkövetkezı öt év
idıtartamra.
Elnök: Magyari László. Elnökség: Márki Jenı titkár, Asztalos Ferenc,
Fazekas Tibor, Hallai Gyula, Koncsek Tamás, Kovács Tamás, Schreiter
Zoltán, Ujhelyi Dezsı. Fegyelmi Bizottság: Dobos Sándor elnök,
Pernyész Csaba, Tombácz Lajos. Felügyelı Bizottság: Fülöp Pál elnök,
Hódi János, Ördögh Csaba
Magyari László
elnök
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3 egészséges édesítı, cukor helyett
Cikkem elején, elıször is szeretnék Boldog Egészségben Gazdag Új Esztendıt
kívánni a kedves röszkei lakosságnak. Így az ünnepek után, sok-sok finomságot
magunkba pakolva, gondolom, sokan megfogadták, hogy 2013-ban jobban
figyelnek az egészségükre. Diétáznak kicsit, leadnak pár kilót. Ehhez szeretnék
egy kis segítséget nyújtani a cikkemmel. Mindannyian tudjuk, hogy a cukor a
legnagyobb ellenségünk, szeretném meghozni a kedvüket
a cukor nélküli életvitelhez.
Cukor. A legtöbben hozzá fordulnak, ha boldogságra
vágynak, vagy egyszerően csak meg kell édesíteni az
életüket. Pedig legalább annyira káros, mint amilyen
finom. Szerencsére most már a cukorimádók is
egészségesen étkezhetnek - ha a fehér port lecserélik a
három természetes alapanyagból készült édesítı valamelyikére. Az édes íz
szeretete velünk született tulajdonság. A mindennapi szóhasználatban már maga
a kifejezés - eredeti jelentése mellett - is kellemes érzéshez kapcsolódik.
Édesnek hívjuk az általunk szeretett lényt, családtagot, ismerıst. És a bizalmas
együttlét sem véletlenül kapta az édes kettesben nevet. Természetesen az
egészség is nagyon fontos – sıt, elıbbre kellene kerülnie a nekünk fontos,
nélkülözhetetlen dolgok piramisán. Van, aki cukorbetegsége, más a
súlyfeleslege miatt eszik kevesebb édességet - attól félve, hogy az
energiaszükséglet felett bevitt többletkalória zsír formájában rakódik le. Az
általános egészségi állapot romlása miatt azonban csak nagyon kevesen
figyelnek oda a cukorfogyasztás csökkentésére, a cukor kiváltására.
Pedig a finomított fehér cukor a legerısebb savképzı anyag, fogyasztása
számtalan betegség okozója. A cukorbetegségen kívül epilepsziát, epehólyaggyulladást,
vastagbélgyulladást,
elmezavarokat,
szívbetegségeket,
hiperaktivitást és komoly anyagcsere betegségeket okoz.
Mit használhatunk cukor helyett?
Elsı körben a legtöbb embernek a mesterséges édesítıszerek jutnak eszébe,
melyek mindenkiben a cukor édes ízének az illúzióját keltik. Az utóbbi idıben
azonban túl gyakran ült már a vádlottak padján (rákokozó hatása miatt) a
szacharin és a ciklamát, aszpartám. Vannak azonban olyan édesítık, amelyek
amellett, hogy nem hizlalnak, egészségesek, a fogainkat is védik, és sok bennük
a nyomelem. És ami a lényeg: nem laboratóriumban készülnek!

Falusi Suttogó

Xilit (Xylitol): Hatása alapján csodaszernek tőnik - alacsony a kalóriatartalma
(40%-kal kevesebb, mint a cukoré), nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet,
ezáltal nem leszünk éhesek, glikémiás indexe mindössze 7 (ez a kristálycukor
estében 68). Leggyakrabban kukoricarostból vagy nyírfakéregbıl állítják elı.
Tulajdonságaiban hasonló a cukorhoz, lehet vele sütni, fızni, egyedül élesztıs
tészták elkészítéséhez nem használható, mert az élesztı nem bontja.
Mindemellett fogszuvasodás ellen is hatásos. Szerkezete révén nem tudják a
szájban lakozó baktériumok savvá alakítani. Sıt, fogmosás után használva - a
legújabb kutatások szerint - erısíti a fogzománcot, és megszüntetni a kisebb
szuvasodást. És hogy a csoda tovább fokozódjon, a Xilit képes a fül-, homlokés arcüreggyulladásért felelıs baktériumok megtelepedését gátolni, így azok
nem tudnak légúti tüneteket okozni. A kereskedelem gyorsan felismerte jó
tulajdonságait, ezért most már a zacskós kiszerelés mellett gyártanak belıle
rágógumit, fogkrémet és orrsprayt is. Az egyetlen dolog, amire figyelni kell,
hogy hirtelen használat esetén hasmenést okozhat, a szervezetet ezért lassan kell
hozzászoktatni.
Stevia (sztévia, sztívia): A Stevia Rebaudiana Bertoni - vagy ahogy az
ıslakosok hívják "édes levél" - Paraguayban és Brazíliában ıshonos.
Növényként az 1900-as években kezdték el termeszteni, sikereket fıleg
Japánban aratott, amely ma is a világ legnagyobb stevia-fogyasztója. Korábban
lehetett hallani az amerikai cukormaffiáról, ami betiltotta, de már mindenki
számára elérhetı. És hogy miért is jó? Természetes, édesítıereje
háromszázszorosa a cukornak, a vércukorszintet egyensúlyban tartja, serkenti a
máj és a hasnyálmirigy mőködését. Külsıleg gombák, aknék és egyéb
bırproblémák kezelésére használható erıs gyulladáscsökkentı, baktérium- és
gombaölı tulajdonságai miatt. Ha ez nem lenne elég… csökkenti a magas
vérnyomást, és segít az ínygyulladás leküzdésében. Sütésre, fızésre egyaránt
alkalmas, íze nem változik meg, de kenyérkészítésnél lassabban jön fel a tészta.
Számos alakban elérhetı: kapható ırlemény, por, kivonat, csepp, tabletta
formában egyaránt.
Melasz: Bár a cukorgyártás mellékterméke, nem elhanyagolható jó
tulajdonságokkal rendelkezik. Alapanyaga lehet cukorrépa vagy cukornád.
Egészségesebb a cukornádból készülı, amelyet úgy állítanak elı, hogy a nádat
felfızik, és az abból kioldódó sötétbarna, kicsit kesernyés íző folyadékot hőtik
le. Nagyon sok kalciumot, magnéziumot és vasat tartalmaz.
Forrás: /blog/ 3-egeszseges-edesito-cukor-helyett-45014
Dr. Kolláth Rita

Elbúcsúztunk a 2012-es
esztendıtıl, számba vettünk eredményeinket, sikereinket és készülünk a következı évi programokra. Szép és sikeres évet zártunk, sok jó
közösségi programunk volt. A tavasz folyamán két alkalommal is szerveztük a Polgárır Egyesülettel közösen
falutakarítást. Az Önkormányzat segítségével sikerült karban tartani a Tanösvényeinket. Nagy érdeklıdés mellett
szervezetük meg, - a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház segítségével, - a XX. Kaán Károly Országos
Természetismereti verseny Csongrád megyei döntıjét. A versenyen kb.100 fı vett részt. A tavasz beköszöntével,
több alkalommal szerveztünk a LEADER program támogatásával, a helyi védett területekre kutatási és szabadidıs
programokat, melyeken fıleg a fiatalok vettek részt. A Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesülettel
kellemes órákat töltöttünk a Holt-Tisza partján, és a horgászok a finom halászlé elkészítésében segítettek. Sokat
tanultunk jól éreztük magunkat, a szervezı munkában segítségünkre voltak az Orbán Dénes Általános Iskola
tanárai. Nagy és reprezentatív kiállítással jelentünk meg a Falunapon. Érdekes eszközöket mutattunk be a
megújuló energia elıállítása tárgykörében, a házi komposztálás bemutatásával, és a kézmőves foglalkozásokkal.
Elkészítettük a Röszkét bemutató kiadványsorozatunk egy újabb könyvecskéjét, A „Röszke Füvészkertje” címmel
melynek nagy sikere volt. A szőkös anyagi eszközök miatt a könyvecskébıl, csak kevés példányt tudtunk
megjelentetni akkor, de mára már sikerült újabb pályázati támogatással nagyobb mennyiségben elkészíteni. Az
elkövetkezı közösségi rendezvényeken és egyéb lehetıségeket kihasználva tudunk az érdeklıdık számára további
példányokkal szolgálni. A partnereink és más szakmai mőhelyek, szervezetek több alkalommal hívtak minket az
eredményeink bemutatására. Érdeklıdéssel fogadtak a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karán, a
Természetvédık Országos Találkozóján, a Kiskunsági Nemzeti Park Erdei Iskola Konferenciáján, a CSEMETE
Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 20. jubileumi Közgyőlésén, a Szegedi
Tudományegyetem Információs Központjában, a Magyar Természetvédık Szövetsége Föld Barátai Magyarország
programján (MTVSZ).
Ezeket a sikeres programokat 2013-ban folytatni fogjuk. Segíti munkánkat a NEA Új Nemzedékek Jövıjéért
kollégium támogatta pályázataink. A támogatott mőködési és a szakmai pályázatunkkal tudjuk a munkánkat
folytatni. Most az év elsı három hónapjában a „Mit tegyek én, hogy településem 100 év múlva is élhetı legyen?”
szakmai pályázatunk keretében (NEA-UN-12-SZ-0046 számú) rendezünk közösségi programokat, találkozókat.
Folytatjuk és elkészítjük településünk igényes bemutatását. Készítünk új bemutató anyagot az értékeinkrıl, könyv
és CD formájában. Az elızı év munkájának folytatása a Svájci Biodiverzitás megırzési témájú projekt, melyet az
MTVSZ-el együttmőködve valósítunk meg. Tavasszal több szakmai találkozót, helyi kampányokat fogunk
szervezni. A projekt célja: a településen társadalmi kampányok szervezése és a helyi természeti értékek
megóvásának bemutatása, együttmőködve a helyi önkormányzattal. A kampányokat társadalmi kommunikációs
elemekkel, médiamunkával, illetve támogatói bázisépítéssel ötvözzük. Közösségi találkozásokat, fotó kiállításokat
szervezünk márciusban, áprilisban egészen május végéig. A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia megújításához
készítünk szakmai anyagokat, a biológiai sokféleség hanyatlásáról, az ökoszisztéma szolgáltatások romlásáról,
ezek fı okairól és mindezek következményeirıl életünkre és a társadalmi-gazdasági folyamatokra. Közös kisfilmet készítünk. A filmet elsısorban a helyi
biodiverzitás kampányban használjuk. Minden hónapban szervezünk találkozókat.
Keressük a további pályázati lehetıségeket a természetvédelmi tevékenységünk megvalósításához. Készülünk a Tanösvények, a Molnár réti odú park fölújítására,
tavaszi biodoverzitás monitorozó programok folytatására, az Ifjúsági Önkormányzattal új programot indítunk, a Falunapra új kiállítással készülünk. Várjuk
programjainkra a település fiatal és felnıtt lakosait.
Sára Endréné elnök
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Tisztelt Szerkesztıség!
Én is, mint sokan mások minden hónapban örömmel veszem kezembe
a „Suttogót” és nyugtázom: jó hogy van „ez” nekünk! Mert családias,
mert rólunk szól, mert kézbıl-kézbe kapjuk az információkat.
Most egy részét szeretném kiragadni a „Suttogó” rovatainak,
mégpedig a gyermekeinkrıl, fiataljainkról szóló írásokat, híreket. Jó
érzés hallani a sikereikrıl, a haladásukról, jó felismerni: „Jé, ez a
szomszédunk kislánya, ı pedig az ismerısünk kisfia”! Azonban amiért
tollat fogtam az az, hogy általában az ovisoktól az általános iskola
végéig szólnak a hírek, pedig sok fiatal jár Röszkérıl szakiskolába,
középiskolába és a felsıoktatás intézményeibe. És bizony vannak
közöttük is jó néhányan, akik valamiben sikert, eredményt érnek el.
Én most úttörıként két ilyen fiatalról szeretnék néhány sort írni.
Teszem ezt részben azért is, mert az önkormányzatunk is támogatta
ıket, meg azért is, mert egy idıs nyugdíjas néni is adta az ötletet.
Ezzel a kedves nénivel beszélgettem a fiatalokról, családunkról,
iskoláról stb., amikor is megkérdezte tılem: „És drágám tudnak a
„Suttogónál”, az önkormányzatnál vagy valahol arról, hogy milyen
gyerekeitek vannak? Mert szerintem ki kellene ıket írni az újságba!”
Hát hogyan tudnának, ha nem is mondjuk el? Én pedig úgy döntöttem,
hogy elmondom! Elıre kell bocsátanom, hogy mindkét lány nagyon
szerény és sejtelmük sincs arról, amit most teszek. A lányom pl. ha
ismerısöknek mesélem, hogy mit ért el, rögtön rám szól: „Ugyan
anya, ne dicsekedj, nem olyan nagy dolog ez!”

Császár Vivienrıl és Jeszenszky Nóráról van szó!
A történet ott kezdıdik, hogy mindketten a Szegedi
Tudományegyetem Mérnöki karára jelentkeztek, Gazdaság és
Vidékfejlesztés szakra. Egy idıben, egy helyre. Mivel naponta
találkoztak, így nagyon hamar igazi jó barátnık lettek. Már a
középiskolából is kitőnı eredményekkel indultak és gyorsan ráálltak
az egyetem tempójára. Az elsı félév után már a legmagasabb
tanulmányi ösztöndíjat kapták. Sokat segítették egymást, ki ebben, ki
abban volt jobb. Tanulmányi eredményük elérte a legmagasabb
szintet. A 3. év elején mindketten megkapták a Köztársasági
Ösztöndíjat, amit évnyitókor ünnepélyes keretek közt, Balog miniszter
úr írásos gratulációjával adtak át nekik. Errıl azt kell tudni, hogy több
száz mérnöki hallgatóból csak öten kaphatják meg minden évben a
kiváló tanulmányi munkáikért. A mi lányaink benne voltak! Ez a
tanév tartalmára 350.000 Ft –ot jelentett nekik. A 4. év elején szintén
átvehették a kitüntetést, legnagyobb örömükre a megszokott
pénzösszeggel együtt.
2012-ben az utolsó év a szakmai gyakorlatról, a diplomamunka
megírásáról, megvédésérıl és a nagy záróvizsgáról, az államvizsgáról
szólt. Vivi itt, Röszkén a Polgármesteri Hivatalban töltötte a
gyakorlatát, Nóri pedig egyenesen Litvániába ment, az ottani egyetem
munkáját tanulmányozta. Ezért még külön is gratulálunk neki! Vivi
diplomamunkáját a „Széchenyi program” keretén belül elindították
egy tudományos versenyen, ahol helyezést ugyan nem ért el, de
munkáját
50.000
Ft
pénzdíjjal
jutalmazták.
Mindketten
diplomamunkájuk megvédéséért ötöst kaptak.
Ezután lányaink megpályázták a „Szeged Legjobb Diákja a
Felsıoktatásban” címet, amit meg is nyertek. Karácsony elıtt adták át
a Városházán ünnepélyes keretek között 100.000 Ft-os pénzdíjjal
minden egyes arra érdemes tanulónak.
Most már „csak” az államvizsga volt hátra ahhoz, hogy meglegyen a
mérnöki diploma. Erre 2013. január 8-án került sor, ahol is megint
csak kiválóan teljesítettek, mindketten ötösre! Tudom, hogy ez nem a
Corvinus vagy a Yale egyetem, de szerintem ott is megállták volna a
helyüket!
Gondolom, most sokan azt mondják: „Jó, jó, megvan a diplomájuk,
ügyesek voltak, de úgyse lesz munkájuk!” Hát lehet, hogy azonnal
nem, de mint minden szülı, én is azt gondolom, „az én gyerekemnek
biztosan sikerül”! Tiszta szívembıl, erımbıl támogatni fogom, ahol
csak tudom! Egy biztos, a mi lányaink megtanulták komolyan venni
az életet, megtanultak küzdeni, dolgozni és minıségi munkát letenni
az asztalra.
Nagyon büszkék vagyunk RÁTOK! Szép volt lányok!
Röszke, 2013. január 9.
Köszönettel és tisztelettel: Császár Istvánné

2013. január
KÉK

HÍREK

Röszke Rendırıs nevében eredményekben gazdag Boldog
Új Évet Kívánok a 2013-as év január havi Kék Hírek
minden Kedves Olvasójának! Következzenek 2012 utolsó
havának rendırségi hírei:
Bőnügyi szakterület:
„Ereszcsatorna készítık”
December hónapban egy helyi sértett hölgy sérelmére
elkövetett csalás bőncselekménye miatt került sor
nyomozás elrendelésére ismeretlen tettesek ellen, akik a
sértettet otthonában azzal az ajánlattal keresték fel, hogy
meghatározott pénzösszeg ellenében csatorna javítási
munkákat vállalnak a házán. A sértett 275.000 Ft-ot adott
át az elkövetıknek munkadíj, valamint anyagköltség
címén, azonban az elkövetık a vállalt munkát nem
végezték el. A sértett nem tudja ıket elérni tartózkodási
helyük, elérhetıségeik ismeretlensége okán. Az elkövetık
kihasználva a sértett jóhiszemőségét, szándékosan
tévedésbe ejtéssel 275.000 Ft anyagi kárt okoztak.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, mellyel
kapcsolatban érdemleges adat vagy információval
rendelkezı személyek, illetve a helyi lakosság segítségét
kérjük.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
„Folytatódó rendkívüli téli idıjárás”
December hónapban a téli idıjárás következtében
csúszóssá vált útszakaszokon nem kellett súlyos
közlekedési balesettel számolnunk, ezért továbbra is a
baleset megelızés fontosságára hívom fel a közlekedık
figyelmét. A rendkívüli téli idıjárás következtében
kialakuló csúszós útszakaszok által felmerülı veszélyekre
január hónapban is számolni kell, ezért kérem, vezessenek
figyelmesen és körültekintıen!
A közlekedés biztonságára továbbra is negatívan ható,
visszatérı jellegő problémaként kell számolni a
kerékpárok kivilágításával kapcsolatos hiányosságokra,
illetve az ebben rejlı veszélyhelyzetre, úgyszintén
gépkocsikban a biztonsági öv használatának elmulasztása,
melyekre fordítsunk nagyobb körültekintést!
Továbbra is várjuk megtisztelı lakossági észrevételeiket.
Elérhetıségünk a már jól ismert 62/273-234 valamint a 70/
2756742. Amennyiben ezen a számon nem vagyunk
elérhetık, hívják a 107 és 112 számot. Elektronikus
elérhetıségünk a police@roszkenet.hu, amire várjuk
minden bejelentésüket, illetve észrevételüket.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében teljesítjük
szolgálatunkat!
Herzsán Gábor r. fıhadnagy
İrsparancsnok

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS ÁLLATVÁSÁR
idıpontjai Mórahalmon
2013. január 20.
2013. február 17.
2013. március 17.
2013. április 21.
2013. május 19.
2013. június 16.

2013. július 21.
2013. augusztus 18.
2013. szeptember 15.
2013. október 20.
2013. november 17.
2013. december 15.
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Bodza és Bátor,
avagy ez is egy karácsonyi mese
A felsı udvart a kerttıl elválasztó középsı kapu becsukódott az autó
mögött a kora reggeli derengésben.
Sebaj, - gondolta Bodza, a hároméves fekete puli szuka.
Pár hete a kapu legaljáról festéskor lekerültek azok a lemezlapok, amik
kicsi kölyök korától kezdve pont azért voltak odacsavarozva, hogy
gazdái reggeli távozását követıen bent tartsák ıt a ház melletti
udvarban. Tanulékony elmével gyorsan alkalmazkodott a bizalom
nyitotta réshez, és könnyedén átbújt alatta.
A kert végén küllemre ugyanolyan kapu állta útját. Ennek az aljára
viszont sohasem volt lemez csavarozva. Korábban nem is kellett,
hiszen eddig Bodza sem élt az ötlettel, hogy bármi alatt szeretné
átpréselni puha, bundás kutyatestét. Most viszont megszólalt benne
egy újabb "sebaj", és már is a sétákból megszokott utcai terep tárult
elé. Vau!
Egész nap hővös, nyirkos volt az idı. A sötétben hazaérkezı házaspár
autójának lámpái már lentrıl, a kert aljából bevilágították a felsı
udvart, hogy könnyebb legyen észre venni a kis fekete test megszokott
mozgását, a farokcsóválásokkal teli üdvözlést, amikor is Bodza meg a
bolyhos farka felsorakoznak a középsı kapu túloldalán. A
hazatérıknek ez a jelenet mindannyiszor a békés otthon élményét és
valódi kikapcsolódást nyújtott.
Hol van?
Alszik a kutyaházban?
Elsı pillanatokban dermesztı és felfoghatatlan volt az üresség, amit a
kutyus eltőnése okozott. Mint amikor felborul egy tintás üveg,
ugyanolyan lassan, de annál szívósabban ivódott be az asszony és az
ember tudatába elhagyatottságuk érzése.
A szomorúság, a tehetetlenség, a féltés, a lelki fájdalom, az elsírt és az
el nem sírt könnyek még fokozottabban súlyozták az eltőnés óta eltelt
napokat. Immáron nemcsak egy kis puli árválkodott valahol távol a
lakhelyétıl, hanem az otthon hagyott embercsalád minden tagja a lelki
magány gödrébe zuhant.
A keresés több szinten zajlott, beleértve a szórólapozást, a világhálót
és a helyi hírközlı rádiót is. Bodza az elsık közt kapott chipet a
faluban, de ez is csak a megtalálása esetén bírna jelentıséggel. A
környékbeliek megkérdezésekor egyedül a lenti szomszéd fia:
Bendegúz, valamint az édesapja, Dániel mondta, hogy ık az eltőnés
napján még látták az utcán a kis ebet.
Még a kutyás keresés gondolata is felvetıdött, de mint kiderült, az
elkóborolt társ megtalálására csak egy kutyapajtás volna képes. Azért
biztos, ami biztos, a ház szomszédjában lakó szép fiatal vemhes német
juhász: Liza, majd Frakk úr, a lenti szomszédék tapasztalt drótszırő
vizslája és végül Dorka, a férj öccsének játékos magyar vizslája is
megbízatást kapott a számukra szokatlan feladatra, de sajnos,
mindhiába. Frakk úrnak például egy vízáteresztı betongyőrőbıl
elıugró rémült macskán kívül mást nem sikerült akkor találnia. Dorka
szívesebben játszott a ház udvarán a Bodza után maradt játékokkal,
mintsem hogy a keresést válassza. Liza viszont várandóssága ellenére
teljes határozottsággal vezetett el egy szerkezetkész új osztásbeli
házhoz, - ami feltehetıleg remek búvóhely lehet/ett/ egy kóbor
állatnak, - ott azonban tanácstalanul megtorpant. Késıbb a házaspár
többször visszament az épülethez, de amikor a szólítgatásokra egy
fehér cica dugta ki a fejét a falak közül, akkor már tudható volt, hogy
ott bizony kutya nincsen.
A szokásos földi eszközökön túl az égiek segítségül hívása sem maradt
el. Még a családdal együtt érzık álmai is azt üzenték, hogy nem kell
feladni a bizakodást.
Idıvel az a lehetıség is felmerült, hogy a kutyus átlépte a magyarszerb határt, hiszen az igazán nincs messze a háztól. Egészen pontosan
az utca legvégéig tart Magyarország.
A "mindent megpróbáltunk" érzés a harmadik hét elejére érlelgetni
kezdte a "törıdjünk bele" gondolatát. Ötlet híján, fájó szívvel el kellett
fogadni a esélyt, hogy valahol él a kis puli, és egy napon majd
visszatér.
Vasárnap délelıtt világhálón érkezett a barátnı értesítése az alsóvárosi
egy év körüli puli fiúról, aki befogadót keres. Izgalom lett úrrá a
páron: a segíteni akarás izgalma. A tehetetlenség szomorú napjai után
végre legalább egy másik élılényt meg tudnának menteni.

Amire a befogadással kapcsolatos gondolataik elsı randevús izgalmain
túljutottak, - és a középsı kapura is visszakerült a kibújást gátló
lemez!, - addigra szépen le is csúsztak a lehetıségrıl. Az állatvédı
egyesületnek már sikerült is otthont találnia a kis ebnek.
- Hát, így jártunk! Már majdnem elhittük, hogy újra kutyus lesz a
háznál. Legjobb persze az volna, ha ketten lennének, hisz Bodzát
mindenképp visszavárjuk. - mondogatták egymásnak.
Két nappal késıbb, kedd délelıtt aztán mégis felvette az egyesület a
kapcsolatot velük, így nem várt fordulatként a sajátjuk eltőnésének 21.
napján befogadtak egy szép kan puli kölyköt. Valójában egy három
lábon pattogó similasztit vettek magukhoz, tudniillik a kis szökevényt
öt nappal korábban elütötte egy autó. Szerencsésen megúszta. A bal
mellsı lábát a zúzódás miatt egyelıre nem tudta használni, de ez még
kedvesebbé tette szép kis bundás kölyök mivoltát.
Furcsa helyzet állt elı a család életében. Mintha a varázsló tükrének
túloldaláról nézhették volna az elkóborlás-befogadás folyamatát. A
"biztos befogták azt a kutyát" felhang ettıl kezdve rosszul szólt, hiszen
a segítı szándékú állatbarát 'befogADja', nem pedig 'befogja' a kóbor
állatot. Óriási a különbség, pedig csak egy szótag az eltérés, ami az
irányokon változtat: és az nem más, mint a magyar nyelv ’ad’ igéje.
Aztán persze a napok elırehaladtával fény derült arra is, hogy ı nem a
kedves, bújós, kezesbárány Bodza, hanem bizony ıkutyasága a fogait
is használja akarata kinyilvánítására. Az elveszett saját kutya és a
befogadott között megtapasztalt különbség ismét visszavetette az
érzelmi hullámok hıfokát. Újabb lelki teherként ágaskodott a
bőntudat, hogy nem azért vették magukhoz, hogy viaskodjanak vele,
uram bocsá' fenyítsék. A tapasztalat azonban, amit Bodza nevelésével
megszereztek, nem maradt nyom nélkül, így napról napra egyre
ügyesebben alkalmazkodott a család életéhez az immár Bátor névre
hallgató kis újonc.
A napok teltek. Az ünnepekre való készülıdés elterelte a figyelmet a
két puli sorsáról.
Karácsony elıtt egy nappal érkezett a lélekmelengetı telefonhívás
Bendegúztól, hogy kutyájuk, Frakk úr kiszimatolta a mély verembe
esett Bodzát.
Kiszabadították. Margitka, a feleség meg is etette, és a gazdák
hazaérkezéséig kerítésük biztonsága mögött tartották a csonttá
soványodott kis kóborlót.
Bodza a karácsonyt embercsaládja szeretetétıl övezve töltötte el a
folyton játékra csábító - és ez által a lábadozó nıstényt kissé idegesítı
- kan kölyök, Bátor társaságában.
Ez a karácsony valóban maga volt a Csoda!
Mesémet nem a fantázia, hanem a valóság szıtte, hiszen mindezt
valójában mi éltük át férjemmel és lányommal. Az események
lejegyzését azért tartom fontosnak, mert a minket ért szomorúság
ellenére annyi, de annyi együttérzést és baráti jó szándékot
tapasztaltunk meg ismerısök és ismeretlenek részérıl, mint még soha.
Mindezt a szeretetáradatot nem akartuk megtartani magunknak,
hanem lángjait szíves örömest szétosztanánk. Bizonyára az angyalok
terelgették a kutyánk útját, hogy hollywoodi történeteket meghazudtoló
idızítéssel egy hónap elteltével éppen a szeretet ünnepére érkezzen
haza.
Hálás köszönetünk mindenkinek, aki tettel vagy akárcsak
gondolataival, érzéseivel mellettünk állt ezekben a napokban.
Orlik Ilona

Falusi Suttogó
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Bükk és tölgy tőzifa eladó
kis és nagytételben!

FÖLDMÉRÉS!
○ megosztások, telekhatár kitőzések,
○ épületfeltüntetés,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ mővelési ág változás,
Elérhetıségünk:
○ személyesen: Szeged, Pál u. 8/a
(egyeztetett idıpontban!)
○ telefon: +36-30-218-8953
○ fax: 62-424-404
○ weboldal: www.infogeobt.hu
○ email: infogeo@t-online.hu
○ levélcím: INFOGEO Földmérı Iroda,
6724 Szeged, Pál u. 8/a

Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft. Röszkei
Kirendeltsége
teljes körő temetkezési ügyintézését vállal,
szállítással együtt, kórházban elhunytak
részére is. Koporsós vagy hamvasztásos
temetések felvétele: Röszke, Felszabadulás u.
109. Éjjel-nappal hívható telefonszám: 273354, Bende Sándorné

2013. január

Vágást is vállalunk!
Érdeklıdni: Bagi Erika
Röszke, Vasút u. 28., Tel.: +36 70 416 04 04
Ingyen elvihetı!
8 hónapos fajtatiszta németjuhász kan kutyus szeretı
gazdit keres. Érdeklıdni: a 70/409-8374-es számon.

Segítség bajba jutott hiteleseknek
és eladósodott családoknak
-

ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már
végrehajtási eljárás indult Ön ellen
ha otthonának elvesztése reális
veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre
van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati
intézkedésekrıl, az Eszközkezelırıl
és az adósság mérséklési lehetıségekrıl.
Banki elszámolások szakirányú ellenırzése
Pertársaság „a tiszta lappal történı kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36 70 253 2910, valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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DÍSZES
BERAKÁS





N

TAGADÓSZÓ

TELJES

MEGA

VÉGREHAJTÓ
USA HÍRÜGYNÖKSÉG

HÍDELEM
VÁROS
IRAKBAN

MOSZKVAI
HELYESLÉS

CSATTANÁS

JÚDA
EGYIK FIA

HÁRMAS
KORONA

ELEMI
PARÁNY

CSONKA
SZOBOR

KORLÁTOLT
TUDATÚ

RÓMAI 50
INTÉZİ
BIZOTTSÁG
MOZGÁSBAN
VAN!

ANGOL
FÉRFINÉV

A TÁVOLABB
LEVİVEL

SZUNYÓKÁL

EGYE!

Probléma megoldás
Rejtvényünk
praktikus
megoldást kínál a gondok
leküzdésére és a belsı
nyugalom megırzésére.
Ünnepi számunk megfejtése: Csakis az a szeretet
a miénk, amit másoknak
adunk.
A
nyertes:
Fábián Lajosné
Az UNALOMŐZİ megfejtései: Kockáról kockára: szeretet. Átlóban a
megfejtés: síelés. Kitöltı:
gyertya. Egyforma?: lásd
a képet. Aki nyert: Tóth
Gabriella
Nyereményeiket a Teleházban vehetik át. Ide
várjuk megfejtéseiket is,
akár e-mailen is.
(telehaz@roszkenet.hu)

FİVÁROSI
SPORTEGYLET

EGYLETBEN
VAN!

REJTVÉNY

Turucz József

RÖVID ÉGTÁJ
HİÁLLÓ
BEVONAT
FOLYAMI RAGADOZÓHAL

OLASZ GK.
JELE

AJÁNDÉKOZ

TRADE
MARK

HIBÁTLAN,
TELJES

DEHOGY!

HATALMAS
EREJŐ GÖRÖG
FÉLISTEN

ITATJA AZ
EGEREKET

ÍRÓ

(ISTVÁN)

SZEMÉLYÉRE

CSECSEMİ
TÁPLÁLÉK

LÁDA
PEREMEI!

HEYERDAHL
PAPIRUSZ
HAJÓJA

TÁJÉKOZTATÓ
SZIMBÓLUM

IFJABB, RÖV.

ÁLLAM KÖZÉP
AM.-BAN

ÁTMÉRİ JELE

SAJTDARAB!

FALUSI SUTTOGÓ

OLASZ
NÉVELİ

Röszke Község Képviselı
Testületének lapja

LETAKAR

ANGOL
PREPOZÍCIÓ

SAJÁT
KEZŐLEG

OROSZ FILMRENDEZİ

Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92

SULFUR

EGYEL!

Szerkesztıség:

CSÖKKENTI
IRAMÁT

SPANYOL
KIRÁLYNÉ
VOLT

LEGELİ

ZAMATA

Tel.: (62) 573-030

KUTRICA

FR. BÖRTÖN
SZIGET

NEUTRON

GALLIUM
VEGYJELE

RÖSZKE
CENTRUMA

LOMB
SZÉLEI

MEGSEJT

Á

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

Szerkesztıség vezetı:
Borbásné Márki Márta
Tördelı szerkesztı:
Szécsi Andrea
KÉRDİHANG

E

Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mezı Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1400 példányban.

Falusi Suttogó
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Röszkei Római Katolikus Plébánia
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89., Tel. 62/273-260; 30/359-1050,
Karitasz telefonszáma: 06-20/400-58-68
Web: plebaniahivatal.roszkenet.hu,
e-mail: roszkeplebania@citromail.hu
Irodai nyitva tartás: kedd-péntek 9-12 óra között

Anyakönyvi hírek

Temetések:
December 4.: Paja Ferencné Szakáll Piroska (†2012. november 27., életének 90. évében)
December 13.: Tanács Istvánné Pópity Rozália (†2012. december 6., életének 92. évében)
December 14.: Kovács Gyula (†2012. november 16., életének 78. évében)
December 21.: Kiss Ferenc (†2012. december 15., életének 61. évében)
December 28.: Szabó József (†2012. december 18., életének 61. évében)
Hirdetések:
Január folyamán a hétköznapi liturgikus alkalmak a
gyászmisék kivételével a Kartal Házban vannak megtartva. A kezdési
idıpont esténként továbbra is 17 óra. A liturgikus rend a továbbiakban is
a Hit Éve alkalmából átszervezett rendszert követi:
rózsafüzér
Hétfı
szentmise és Szent Antal litánia
Kedd
igeliturgia és katekézis a hitrıl
Szerda
zsolozsma
Csütörtök
bőnbánati liturgia és szentség-imádás,
gyónási lehetıség (a téli idıszámítás
Péntek
idején is 18 órától!)
változatlan miserend
Szombat és vasárnap
Január 18-án, pénteken az Ökumenikus Hét nyitónapján 17 órai kezdettel
ökumenikus imaórát tartunk a röszkei templomban, amelyre szeretettel
várjuk a más keresztény felekezethez tartozó röszkei lakosokat is. Az
imaóra keretében a katolikus egyház ökumenizmusról szóló tanítása lesz a
téma.
Azért van síró, hogy megvigasztald,
Éhezı, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva üldözött
Hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
Hogy terhüket Te segíts hordani.

A házszenteléseket január 10-tıl kezdjük el végezni, elsıként a
József Attila, majd a Dózsa György utcákban. Akikhez nem sikerül
bejutni, vagy megbeszélt idıpontra kérik a házszentelést, igényüket
jelezzék a plébániahivatalban személyesen, vagy a plébánia
mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás ill. sms útján, vagy a
roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen, esetleg a facebook oldalunkra
küldött üzenetben.
Szentmiseszándékok irathatók a plébániahivatalban, vagy a
szombati és vasárnapi szentmisék elıtt, ill. után a sekrestyében.
Akik 2013-ban házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék
lehetıleg január folyamán a plébániahivatalban.
2013-ban az egyházi stóladíjak változatlanok maradnak! A
csendes mise stóladíja 1.200 Ft, az orgonás mise stóladíja pedig 2.000 Ft;
a temetés stóladíja összesen: 20.000 Ft; az esküvı stóladíja: 20.000 Ft. Az
egyházközségi hozzájárulás 18 év feletti, iskolai tanulmányait
befejezett felnıttek, valamint idıskorú személyek esetében 2.500
Ft/fı, mely befizethetı személyesen a plébániahivatalban vagy
átutalással, ill. fizethetı házszentelések alkalmával is.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal segítettek szebbé tenni az idısek,
nagycsaládosok és gyermekek karácsonyát.
Támogatóink voltak: Kossuth Mgtsz., Unilever Magyarország Kft., Euro-Chicken Kft.,
Ferrum-Plast Kft., PaprikaMolnár Kft., Kakas Bt., Laczi és Fiai Kft., Horváth Géza, Nagy
Tibor és még sokan mások. Nekik és minden röszkei lakosnak sikerekben gazdag, áldott,
békés újesztendıt kívánunk!
Jézus Szíve Karitász Csoport

KARALYOS BENCE
2012. 12.04.
Anya: Rutai Renáta
Apa: Karalyos Róbert

BÉNYI BALÁZS
2012. 12.29.
Anya: Bóka Mónika
Apa: Bényi János

MITYÓK LILI
2012. 11.03.
Anya: Bödecs Adrienn
Apa: Mityók Gábor

DOBÓ HANNA
2012. 12.12.
Anya: Börcsök Andrea
Apa: Dobó Gábor

VARGA JOHANNA
2012. 12.09.
Anya: Sáfár Gabriella
Apa: Varga Gábor
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Támogatóink:

Kossuth Mezıgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó 2013. januári
sportoldalán. Boldog Új Évet kívánok kis falunk minden egyes lakójának
a Röszkei Sportkör vezetése és a sportolói nevében! Figyelmesebb
olvasóim bizonyára azonnal észrevették, hogy a támogatói logó sor,
legnagyobb sajnálatunkra, de megint rövidebb lett három logóval, köszönet a
jelenlegi gazdasági helyzetnek! A számunkra nagyon rossz hírrel szemben
viszont Dr. Tanács Imre, a Kossuth Mezıgazdasági Szövetkezet elnöke
megbeszélésünkön nyilatkozta, hogy számára fontos a helyi sportélet, az
egyesület támogatása és ezt a továbbiakban is biztosítani fogja! Elnök Úr
köszönöm a Sportkör nevében!
Labdarúgás: Az elızı beszámolómban tett ígéretemet betartva, be tudom
mutatni a Röszke SK elsı csapatának az új edzıjét. 2013. januárjától,
Császár Károly, „B” liszenszel rendelkezı edzı kapott megbízatást erre a
feladatra, İ fogja a csapat szakmai munkáját irányítani! Karcsi helyi
születéső, anno a Röszke igazolt játékosaként jó játékkal, gólokkal járult
A képen a korabeli sikercsapat.
hozzá az akkori csapat sikereihez! Az élete huzamosabb ideig
Karcsi a guggoló sorban, már akkor sem szerette a ”hosszú hajat”!
Hódmezıvásárhelyhez és környékéhez kötıdött. A focitól viszont soha nem
szakadt el, edzıi minısítéseket szerzett, majd edzıi munkát végzett Vásárhelyen, Székkutason, Mártélyon. Röszkére hazatérve és kérésemre elvállalta az
elsı csapat irányítását, bármilyen reménytelennek is tőnik annak helyzete. A felelısség nagyobbik része a játékosokon van, azokon a játékosokon, akik az
ıszi bajnokságban az utolsó helyre hozták be a csapatot! Az új edzı részérıl már sikernek lehet elkönyvelni, ha sikerül elmozdítania a társaságot a
tabellán elfoglalt helyzetérıl! Az meg fıként siker lenne, ha a kiesés rémétıl tudna megszabadítani bennünket! Tehát a kérés és elvárás, ebbıl az
állományból kihozni a legtöbbet úgy, hogy lehetıleg bent maradjunk az osztályban, de az utolsó helyrıl mindenképp feljebb végezni! Karcsi, kívánom
Neked, hogy sikerek kísérjék szakmai munkádat a Röszkei Sportkör Labdarúgó Szakosztályánál! Olvasóim tájékoztatására írom: az edzı feladata
többek között a csapat összetartása, sportszakmai irányítása, edzések tartása, mérkızésekre való fölkészítése és lehetıségek maximális kihasználása a
gyızelmek eléréséhez. Jelen esetben az utolsó helyrıl való minél hamarabbi elkerülés, a csapat megmentése a kiesés veszélyétıl. A szövetségbıl érkezı
hírek szerint, az NB III. átszervezése miatt, az elsı tízben kellene végezni ahhoz, hogy a Röszke továbbra is a Megye I. tagja lehessen! Mivel az év elején
még nem nagyon történik semmi a helyi sportéletben, még a hírek sem röpködnek, így aztán az én beszámolóm is ilyen rövidkére sikeredett. A bajnoki
tabellákkal nem titkolt szándékom, hogy már az év elején emlékeztessem az „érintetteket”, mik is azok a célok, amikért majd hajtani és küzdeniük kell a
tavaszi szezonban? A szezon végeztével össze lehessen vetni a tabellák állását és meglehessen ítélni a tavaszi munka eredményességét!
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A megye I. ıszi végeredménye

Az U19 ıszi végeredménye

MSZ GY D V LG KG GK P

Név

Név
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1. Algyı

15

11 3 1 46 14 32 36

1

Sándorfalva

15

14

0 1

85

14

71

42

2. Csongrád

15

10 3 2 41 25 16 33

2

Kistelek

15

12

1 2

66

20

46

37

3. Sándorfalva

15

10 1 4 39 14 25 31

3

SZEOL-SZVSE

15

11

1 3

57

23

34

34

4. Kiskundorozsma 15

9

3 3 29 19 10 30

4

Ásotthalom

15

11

0 4

42

17

25

33

5. Ásotthalom

15

9

2 4 34 22 12 29

5

Kiskundorozsma

15

9

3 3

42

21

21

30

6. Tápé

15

9

1 5 26 24 2

28

6

Nagymágocs

15

8

2 5

46

43

3

26

7. Csanádpalota

15

8

2 5 33 25 8

26

7

Algyı

15

8

0 7

61

43

18

24

8. Szegedi VSE

15

6

1 8 30 34 -4

19

8

Tápé

15

8

0 7

34

35

-1

24

17

19

9. HFC II.

15

4

5 6 20 28 -8

9

HFC II.

15

6

1 8

37

32

5

10. Nagymágocs

15

4

5 6 22 37 -15 17

10

Csanádpalota

15

5

2 8

21

36

-15 17

11. Bordány

15

5

1 9 16 25 -9

16

11

Csongrád

15

4

3 8

35

36

-1

12. Mindszent

15

4

3 8 27 33 -6

15

12

Mindszent

15

4

2 9

32

54

-22 14

15

13. Kistelek

15

4

1 10 27 40 -13 13

13

Bordány

15

3

2 10 26

59

-33 11

14. Újszegedi TC

15

2

6 7 18 34 -16 12

14

FK 1899 Szeged

15

3

1 11 26

69

-43 10

15. FK 1899 Szeged 15

3

2 10 17 33 -16 11

15

Újszegedi TC

15

2

2 11 14

69

-55 8

16. Röszke

1

3 11 12 30 -18 6

16

Röszke

15

1

2 12 20

73

-53 5
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1

SZEOL SC-FK1899 11

10

0 1

137 14

1. Röszke II.

13

8

3 2 33 14 19 27

2

Mórahalom VSE

11

8

1 2

61

16

45

25

2. Öttömös

13

8

3 2 24 9

3

Újszegedi TC

12

7

2 3

76

24

52

23

3. Zsombó II.

13

8

3 2 30 21 9

27

4

Bordány SK

10

7

2 1

44

22

22

23

4. Mórahalom II.

13

7

3 3 27 29 -2

24

5

Szeged 2011 Kft.

11

7

1 3

80

27

53

22

5. Balotaszállás

13

7

2 4 37 26 11 23

6

Deszk SC

11

6

1 4

37

27

10

19

6. Kk.dorozsma II.

13

6

2 5 29 22 7

20

7

Zsombó SE

11

5

4 2

51

18

33

19

7. Szentmihály

13

6

2 5 29 23 6

20

8

Üllési ISE

10

3

3 4

44

29

15

12

8. Forráskút

13

6

1 6 21 22 -1

19

9

Ásotthalom TE

11

3

1 7

51

63

-12 10

9. Ruzsa

13

4

4 5 20 21 -1

16

10

Csanádpalota FC

9

2

1 6

11

58

-47 7

10. IKV Alsóváros

13

4

3 6 21 35 -14 15

11

Szıregi RSE

10

2

0 8

29

66

-37 6

11. Pusztamérges

13

3

5 5 18 26 -8

14

12

Röszke SK

10

0

1 9

7

114 -107 1

12. Zákányszék

13

3

3 7 19 26 -7

12

13

SZEOL SC-

11

0

1 10 9

159 -150 1

13. Domaszék

13

2

0 11 27 44 -17 6

14. Bordány II.

13

1

2 10 12 29 -17 5

15

A megye III. ıszi végeredménye
Név

Az U-16 Dél ıszi végeredménye

15 27

Gyálarét LSC

123 30

Falusi Suttogó

17. oldal

2013. január

Könyörtelenül beköszöntött az új év, s bár még nem tudjuk,
örömet, vagy bánatot hoz-e, az biztos, hogy mind megpróbáljuk
felvenni az új tempót a fenyıillatú békés ünnepek után. Ilyenkor
esik jól igazán visszafúrni az orrunkat az év vége ünnepi
emlékeibe. Egy kicsit még hagyni a rohanást és elmélázni a
december nyugalmán. Visszaidézzük kicsit a nyugalom
foszlányait, az év végi megérdemelt pihenést és mindazt, amire jó
emlékezni, ami erıt adhat a szürke hétköznapokhoz. Szerencsénk
van, hisz 2012 decembere sok szép pillanatot ıriz.
Immáron harmadszorra került megrendezésre az a Jótékonysági
Koncert, melynek bevételét a rászoruló röszkei gyerekek
megajándékozására fordítunk. Minden évben kicsit más, de
minden évben szép pillanatokat hoz nemcsak azoknak, akik
kapnak, de azoknak is, akik adnak. Idei koncertünk fellépıi is
lázasan készülıdtek, és igazán színvonalas, meghitt és ünnepi
másfél órával ajándékozták meg a közönséget. Köszönet Kozmáné
Vastagh Juditnak és csapatának az érzelmes és bensıséges
hangulatú dalokért, Greksa Lászlónak és növendékeinek a
csodáért, amit az elbővölı fuvolaszó adott, és végül a Pedagógus
énekkar minden tagjának a sírós-nevetıs ünneplıbe öltöztetett
dalokért, amik méltóképp zárták az idei koncertet. A nézıknek és
támogatóknak hála a bevétel ez évben 202.000 Ft lett, melybıl
72 röszkei gyermek fája alá kerültek csodás, díszbe öltözött
ajándékok.

A csomagolásban való közremőködésért köszönet illeti az Ifjúsági
Önkormányzat régi és új tagjait, illetve hatalmas hála és köszönet
Kovácsné Kacz Erikának és Fodor Zsoltnak, akik segítettek
eljuttatni az ajándékokat apró tulajdonosaikhoz. A háttérmunkáért
most is köszönet a Teleház és a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház
munkatársainak, és Bodor Mónikának valamint Szőcs Juditnak,
akik az ajándékok megvásárlásában segédkeztek. Az itt felsorolt
intézményekbıl, nevekbıl is látszik, hány ember összefogására,
munkájára, segítségére van szükség ahhoz, hogy ez a koncert, és az
utána következı ajándékozás megvalósulhasson. Az ünnepi
készülıdés, az év végi hajsza idıszakában mindenkit próbára
tesznek ezek a feladatok, melyek sokszor követelnek plusz
energiát, lemondást, ezért mindenki áldozatos munkájáért hálásak
vagyunk. Végül köszönet mindazoknak, akik idén is fontosnak
találták az ügyet és nézıként, támogatóként eljöttek, hogy segíthessenek. Önök nélkül nem sikerült volna.
Egy ilyen szép rendezvény után mit is kívánhatnék az új évre?
„Legyen kicsit több békesség, jóság, szelídség, / Kevesebb viszály, irigység. / Kicsit több igazság úton-útfélen, /Kicsit több
segítség bajban, veszélyben. / Kicsit több „mi” és kevesebb „én”, / Kicsivel több hit, erı, és remény.
Kozma Zsófia
önkormányzati képviselı

2013. január
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