Röszke Község Képviselı-testületének lapja

XXII. évfolyam 2. szám

Változások 2013. január 1-tıl
A polgármesteri hivatal mőködésében jelentıs változások
álltak be 2013. január 1-tıl. Az újonnan felálló járási
hivatalokhoz feladatok és ehhez kapcsolódóan személyek
kerültek át.
Személyi változások:
- 4 álláshely (2 fı tényleges és 2 üres álláshely) került átadásra,
- továbbá az építésüggyel foglalkozó köztisztviselı és a
közterület-felügyelı közszolgálati jogviszonya 2012. december
31. napjával megszőnt, az ı állásuk jelenleg nincs betöltve.
Hallainé Bánáthy Éva Mónika januártól továbbra is a
polgármesteri hivatal épületében dolgozik, mint a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának
kihelyezett ügysegédje. A járáshoz átkerült feladatok
ügyintézést helyben ı látja el hétfın, szerdán és pénteken, a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Ha távol van
(pl. amikor a beérkezett ügyeket továbbítja a járási hivatalhoz,
vagy szabadságon, betegszabadságon van) akkor az
ügyfeleknek a kérelmüket, és a benyújtandó iratokat
személyesen, illetve postai úton, vagy ügyfélkapun kell
eljuttatniuk a járási hivatalhoz, amely Szegeden, a Huszár
utcában, a volt Okmányiroda épületében található. Javaslom,
hogy minden esetben telefonon, vagy az internetes
ügyfélkapun keresztül foglaljanak idıpontot, nehogy hiába
fáradjanak be Szegedre.
2013. január 1-tıl a járási hivatalokhoz került ügyek:
1. Az alanyi jogú és a normatív közgyógyellátások:
- alanyi jogú közgyógyellátás: a szociális ellátásról és szociális
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1)
bekezdésében foglalt esetekben (tipikusan más szociális, vagy
rokkantsági ellátásban részesülık esetében)
- normatív közgyógyellátás: a törvény 50. § (2) bekezdése
alapján, ha az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimumot, 28.500.- Ft-ot, egyedül élı esetén annak
150 %-át, 42.750.- Ft-ot, és a havi rendszeres
gyógyszerköltsége a 2.850.- Ft-ot meghaladja.
2. Az alanyi jogú és az emelt összegő ápolási díj:
- alanyi jogú ápolási díj: a törvény 41. § (1) bekezdésében
foglalt esetekben (ha súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg
személyt ápol)
- emelt összegő ápolási díj: a törvény 43/A. § (1) bekezdésében
foglalt esetekben (ha a súlyosan fogyatékos ápolt beteg nem
képes önállóan étkezni, öltözni, tisztálkodni, illemhelyet
használni, vagy a lakáson belül közlekedni, legalább 3 esetnek
ezekbıl fenn kell állnia)
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3. Idıskorúak járadéka:
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján
számított egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 80%-át, (22.800.- Ft)
- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de
75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 95%-át, (27.075.Ft)
- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
130%-át. (37.050.- Ft)
4. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság:
- a törvény 54. § (1) bekezdése alapján akinek családjában az
egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 120%-át, (34.200.- Ft), vagy
- aki egyedülélı és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150%-át (42.750.- Ft)
5. Lakcímbejelentés:
- a lakcím változás bejelentést is a járási hivatalnál kell
teljesíteni. A bejelentı lapot szintén át lehet adni a
polgármesteri hivatalban dolgozó ügysegédnek, de ı nem
rendelkezik hivatalos bélyegzıvel, így a bejelentés tényét nem
tudja hitelesíteni. Viszont a régi lakcím okmányt bevonja,
illetve érvényteleníti, ezért akinek sürgıs ügyintézéshez (pl.
buszbérlet váltásához) szüksége van a hivatalos lakcím
okmányára, annak javaslom, hogy egybıl a járási hivatalba
menjen be, mert az új kártyáját azonnal elkészítik. Ennél az
eljárásnál kifejezetten javaslom az elızetes idıpont foglalást,
mert ezekben az ügyekben nagyon jelentısen megemelkedett a
járások ügyfélforgalma.
6. Gyámhatósági ügyek:
- ide tartoznak a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, továbbá a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
szabályozott esetek, így különösen a védelembe vételi eljárás
és a családi pótlék természetbeni formában történı nyújtása.
Természetesen, ha a fenti ügyek intézésével kapcsolatban
bárkinek kérdése, problémája merülne fel, akkor a
polgármesteri hivatal munkatársai a késıbbiekben is tanácsot,
tájékoztatást fognak adni.
Röszke, 2013. január 30.
Dr. Schmidt József sk
jegyzı
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Helyi adók és közüzemi díjak 2013-ban
Röszke Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 112/2012.
(XI. 28.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a 2013.
adóévre vonatkozóan a helyi adókról szóló rendeleteit nem
módosítja.
A helyi adók mértéke a 2013-as adóévben:
1. Kommunális adó:
- Belterületen a lakás, valamint lakásbérleti jogviszony
után 5.000 Ft/év.
- Beépítetlen belterületi földrészlet (telek) esetén –
amennyiben az nem a telekadó hatálya alá tartozik –
2.500. Ft/év.
- Külterületen a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
épület, valamint lakásbérleti jogviszony után 3.000
Ft/év.
2. Helyi iparőzési adó:
- Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparőzési
tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.
- Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység
esetén az adó mértéke: 5000 Ft/nap.
3. Telekadó:
Az adó a beépítetlen belterületi telek után: 60 Ft/m2/év.
4. Idegenforgalmi adó:
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.
5. Építményadó: Az adó mértéke 250 Ft/m2/év.
Közüzemi díjak: (a díjakat 2013. évre már nem a
Képviselı-testület határozza meg, hanem jogszabály írja
elı az emelés maximális mértékét, amely 2013. évben 4,2
%):
1. Vízdíjak: (A szolgáltató a jogszabály által megengedett
legnagyobb emelés mértékénél alacsonyabb, 2, 56 %-os
emelést érvényesített.)
Lakossági fogyasztók
- alapdíj -2012.12.28-tól 348,70 Ft/hó + 27% Áfa =
442,85 Ft/hó
- vízdíj -2012.12.28-tól 174,30 Ft/m 3+ 27% Áfa =
221,36 Ft/m 3
Nem lakossági fogyasztók
- alapdíj -2012.12.28-tól 512,70 Ft/hó + 27% Áfa =
651,13 Ft/hó
- vízdíj -2012.12.28-tól 328,10 Ft/m 3+ 27% Áfa =
416,69 Ft/m 3
Ideiglenes fogyasztók
- vízdíj -2012.12.28-tól 348,70 Ft/m 3+ 27% Áfa =
442,85 Ft/m 3
2. Szennyvíz díj
Lakossági fogyasztók
- alapdíj -2012.12.28-tól 377,40 Ft/hó + 27% Áfa =
479,30 Ft/hó
- szennyvíz díj-2012.12.28-tól 251,20 Ft/m 3+ 27%
Áfa = 319,02 Ft/m 3
Lakossági fogyasztók házi átemelıvel
- alapdíj -2012.12.28-tól 377,40 Ft/hó + 27% Áfa =
479,30 Ft/hó
- szennyvíz díj-2012.12.28-tól 249,20 Ft/m 3+ 27%
Áfa = 316,48 Ft/m 3
Nem lakossági fogyasztók
- alapdíj-2012.12.28-tól 514,80 Ft/hó + 27% Áfa =
653,80 Ft/hó
szennyvíz díj-2012.12.28-tól 771,20 Ft/m 3+ 27%
Áfa = 979,42 Ft/m 3

3. Szemétszállítási díjak (a szolgáltató érvényesítette a
megengedett legmagasabb emelés mértékét, a 4,2 %-ot)
Díjtételek
Megnevezés
LAKOSSÁGI
DÍJTÉTEL
BELTERÜLETEN
110-120 literes
hulladéktároló
edény ürítése
240 literes
hulladéktároló
edény ürítése
1100 literes
hulladéktároló
edény ürítése
KFT által forgalmazott emblémás
zsák (többlethulladék), szállítás
és deponálás díját
tartalmazza
120 és 240 literes
hulladéktároló edény
bérleti díja
1100 literes hulladéktároló edény bérleti
díja
110-120 literes hulladéktároló edényzet
térfogatának megfelelı nagyságú zsákban elhelyezett hulladék szállításonként
(kéthetente)

Havi díj (ÁFÁval)
2012.
évben

2013.
évben

2.240.-

2.334.-

4.491.-

4.679.-

22.437.-

23.379.-

517.-

538.-

423.-

423.-

5.672.-

5.672.-

1.494.-

1.557.-

Éves díj
(ÁFÁval)

28.008.-

---

18.684.-

Röszke, 2013. január 30.
Dr. Schmidt József sk
jegyzı

A GYERMEKORVOSI RENDELİ
rendelési ideje a helyettesítés idejére
a következıképpen módosult:
Hétfı: 8:00 – 10:30
Kedd: 13:00 – 15:00
Szerda: 14:30 – 17:30
Csütörtök: 8:00 – 10:30 (Tanácsadás: 10:30-11:30)
Péntek: 11:30 – 14:30
Rendelési idın kívül
dr. Temesvári Klára 8-16 óráig az alábbi
telefonszámon érhetı el: 30/428-65-41
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Tisztelt Röszkei Lakosok!
Magyarország Országgyőlése 2012. november 19. napján tartott ülésén fogadta el az egyes törvényeknek a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényt
(továbbiakban: Törvény).
A törvény a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vevı
személyek nevét vagy az önkényuralmi politikai rendszerekre utaló kifejezést egyértelmően nem határozza meg, azonban a
törvény indokolása példálózó felsorolást tartalmaz ezen nevek, illetve kifejezések tekintetében.
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.)Korm. rendelet 5. §
alapján
„a hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élı névhasználatára, a települési és a
helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok
eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen
kívül a földrajzi környezetre, a mezı- és erdıgazdasági mővelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és
nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás
követését és az arra épülı szabályok betartását. A közterület élı személyrıl – a tanyák kivételével – nem nevezhetık el.”
Lakosságot érintı változások:
A névváltozást követıen szükséges az érintett lakosok tájékoztatása.
A törvénymódosításnak köszönhetıen a lakosságot a közigazgatási címek átvezetése, valamint a személyi azonosító,
illetve a lakcímrıl szóló hatósági igazolvány kiállításának költsége nem terheli – az utóbbi esetben a polgárok részére
további ügyintézést nem igényel.
Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében történı lakcímváltozás iránt intézkednie kell.
Amennyiben az utcában egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelyének/telephelyének/postai
címének megváltozásának bejegyzése szüksége.
Ha a gazdasági tevékenység végzése mőködési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az
azokban megjelölt közterület nevek megváltozása miatti cseréjét is meg kell tenni.
A lakosok különbözı pénzintézetekkel kötött szerzıdéseikben, illetve a közszolgáltatók irányában az adatok megváltozását
be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél, pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése
alapján indul meg.
Lakcímváltozás, forgalmi engedély cseréje, egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele, a
telepengedély, valamint a mőködési engedély cseréje az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján illetékmentes.
Gazdasági Társaság esetén alapító okiratot/alapszabályt kell módosítani, közjegyzıi, ügyvédi költség, esetleges cégbírósági
eljárás díja az ügyfelet terheli.
Ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltozása:
Az utcanév változás esetén a Képviselı-testület határozata alapján fogja a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az
ingatlanra vonatkozó adatokat megváltoztatni.
A jogszabályi kötelezettség okán szükséges Röszke községben a Felszabadulás, Gorkij, Marx Károly, Ságvári Endre
utcáinak nevét megváltoztatni.
(a változás a 4 utcában összesen 686 lakost érint)
A Polgármesteri Hivatalban, a Mővelıdési Házban, valamint a Teleházban 2013. február 15. napjától győjtıláda került
kihelyezésre, amelybe minden Röszkei Lakos 2013. március 31. napjáig beleteheti az új utcanevekre vonatkozó javaslatát.
Az alábbi táblázatot megtalálják a láda mellett, vagy kérjék az intézmények dolgozóitól. A táblázat használata nem kötelezı,
a javaslatokat bármilyen papíron rögzített formában beletehetik a ládákba.
Jelenlegi utcanév

Javasolt utcanevek

Felszabadulás utca
Gorkij utca
Marx Károly utca
Ságvári Endre utca
Röszke, 2013. január 31.
Dr. Schmidt József
jegyzı
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Tisztelt Röszkei Lakosok, Állattartók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. (46.) törvény elıírása
alapján az állati eredető melléktermékek begyőjtése és
elszállítása nem kötelezı önkormányzati feladat. Eddig
Röszke Község Önkormányzata saját bevételeibıl
finanszírozta a lerakóhely mőködtetését. Az Önkormányzat
a csökkenı bevételei és központi finanszírozása miatt (a
bevételeket a helyi adók megemelésével lehetett volna
növelni, de a Képviselı-testület nem kívánt ezzel a
lehetısséggel élni) az állati eredető melléktermék lerakására
szolgáló „Dugonyi úti dögtér” mőködtetését 2013.
február 28. napjával megszünteti. Az állati eredető
melléktermékek elszállításáról ezt követıen az állat
tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A 2013.
április 1. napját követıen a szabálytalanul (bárhol)
kihelyezett állati eredető melléktermék tulajdonosa ellen
szabálysértési eljárás indul, a bírság mértéke az elkövetı
személyétıl és az elkövetett cselekménytıl függıen 10
millió forintig terjedhet, az eljárást az illetékes élelmiszerfelügyeleti hatóság folytatja le.
Felhívom a figyelmüket, hogy az állati melléktermékeket,
így különösen az elhullott állatok tetemét, maradványait
köz- és magánterületen elhelyezni, eltemetni – amennyiben
jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik – TILOS!
Saját tulajdonú ingatlanon – a lófélék kivételével – évi 100
kg össztömegig az állati melléktermék elföldelhetı.
A vonatkozó jogszabályi elıírások:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008.
évi XLVI. (46.) törvény elıírása:
„19. § (1) Az állati eredető melléktermék - így különösen
az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén
köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételérıl az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban
TISZTELT FÖLDHASZNÁLÓK!
I. A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig
bejegyzett földhasználó KÖTELES a 2013. február 1- tıl
2013. március 30. napjáig terjedı idıszakban
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai
azonosítóját bejelenteni.
A bejelentés módja:
A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap”
használatával.
A bejelentéshez (adatlaphoz) csatolni kell:
magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolatát,
gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a
statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.
A bejelentés helye:
Az adatlapot és kötelezı mellékleteit a használt
földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz
kell benyújtani.
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi
területéhez tartozó termıföldet használ, úgy a bejelentését
egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon
(II. pont) elegendı feltüntetnie azoknak a településeknek a
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elıírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervet - annak felhívására - az állati eredető melléktermék
ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott
módon történı végrehajtásáról e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni.”
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredető
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
elıírása:
„9. § (1) Az elhullott kedvtelésbıl tartott állatok és a lófélék
hullája
a) az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék hullájának
kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhetı a
10. § (2) bekezdése szerinti feltételek betartásával,
10. § (1) Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott kislétszámú állattartó
telepeken (a továbbiakban: kislétszámú állattartó telep)
elhullott baromfit, nyulat, továbbá 3 hetesnél fiatalabb
malac hulláját az állattartó saját telkén - évente legfeljebb
100 kg össztömegig - elföldelheti.
(2) Elhullott állatok elföldelése ott végezhetı, ahol a
talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél
nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell
végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális
nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között
legalább 1 méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a
szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter
távolságnak kell lennie.”
Egyéb információkért forduljanak a hatósági állatorvoshoz,
a falugazdászhoz, vagy a Polgármesteri Hivatalhoz! Az
Önök érdekében kérem a fentiek tudomásul vételét és a
jogszabályok maradéktalan betartását!
Dr. Schmidt József
jegyzı

nevét, amelyeken a földhasználatával érintett földrészletek
vannak.
Az azonosító adatlap, illetve további részletesebb
tájékoztatás:
a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának
honlapjáról
(www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/földhasználati
nyomtatványok, ill. aktualitások menüben a hirdetmény),
a
www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok
honlapról érhetı el.
Az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) földhasználati
bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki
adatszolgáltatási kötelezettségének határidın belül nem
tesz eleget.
II. 2013. január 1-jével kibıvült a földhasználati
nyilvántartásba bejelentendı földhasználatok köre azáltal,
hogy a földhasználóknak területi mértéktıl függetlenül
minden termıföld (zártkert is), valamint mezı-, és
erdıgazdasági belterületi föld – kivéve az erdı mővelési ágú
területek – használatát be kell jelenteniük az illetékes járási
földhivatal felé.
Szeged, 2013. január 28.
Gósz Zoltán
hivatalvezetı
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
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2006 óta évrıl évre januárban kerül sor a közmeghallgatásra, ahol az intézményi, önkormányzati beszámolókon túl a lakosság tájékoztatást
kap a fejlesztésekrıl, forrásokról, aktuális változásokról, illetve lehetıséget kap arra is, hogy észrevételeket tegyen, problémáit, javaslatait
megossza a település vezetıivel. Mint minden évben, elıször tájékoztatót hallhattunk az intézmények 2012. évi tevékenységeirıl.
Elsıként Szécsényi Marianna, az Orbán Dénes Általános Iskola vezetıje tartotta meg tájékoztatóját.
„Intézményünk 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történı beolvadással az állam fenntartásába került. A
mőködéshez az anyagi feltételeket, bátorítást, nyugalmat továbbra is az Önkormányzattól kapjuk. Még minden új, gyakorta merülnek fel technikai
kérdések, de ez természetesen nem gátolja a szakmai munkát. Az új helyzettıl függetlenül pedagógusaink az eddig megszokott alapossággal
látják el feladataikat. 2011/2012-es tanévtıl hivatalosan áttértünk a digitális napló vezetésére, melyet minden dolgozó megelégedéssel használ.
Internetes felületre való kivitele, hogy a szülık számára is hozzáférhetıvé váljon, megvalósult a 2012-es év elején. Tanáraink, tanulóink számos
rendezvényen vehettek részt az elmúlt évben is. Röszke Község Önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetıen számos sokszínő, kulturális
programmal bıvíthettük a palettát. A szülıkkel való kapcsolattartás folyamatos. Szülıi értekezletek, nyílt napok járulnak hozzá munkánk minél
teljesebb megismeréséhez.” A beszámoló részletesen beszámolt az elmúlt év programjairól, eseményeirıl, illetve intézményvezetı asszony
beszélt a jövı évi tervekrıl is. „Bár papíron már nem az Önkormányzat a fenntartó, de tudom, hogy a jó kapcsolat, együttmőködés továbbra is
fent marad.”- zárta beszámolóját Szécsényi Marianna.
Fülöpné Kiss Ibolya, a Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsıde vezetıje a tıle megszokott kedvességgel, odaadással beszélt az
intézményrıl és az ott folyó munkáról. „Ebben az évben önkormányzati pályázatból számos program került megrendezésre, egy most induló
pályázatból a már nem korszerő játékokat cseréljük ki az udvaron, illetve biztosítjuk dolgozóink színvonalas továbbképzését. Jól képzett
óvodapedagógusok és gyermeknevelık látják el a munkát, a visszajelzések is nagyon jók. A közeljövıben továbbra is a szülıi véleményekre
támaszkodva és a kisgyermekek javára igazítjuk programjainkat, mőködésünket, hogy mind úgy érezzék, öröm hozzánk járni.”
Török Erzsébet, a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ helyettes intézményvezetıje részletes beszámolót tartott az intézmény
mőködésérıl. „Röszkén 11 fıt foglalkoztatunk, akik napi munkájuk mellett részt vállalnak a település programjaiban, Idısek napja
szervezésében, ruha és csomagosztásban, Falunapok lebonyolításában, nyári táboroztatás megszervezésében és más programokban is. Az
akadálymentes, megszépült tanácsadó épület minden igényt kielégítıen szolgálja ki a dolgozókat és a lakosságot egyaránt.” A rengeteg számadat
és információ után Török Erzsébet megköszönte a figyelmet és az eddigi együttmőködést, hisz a továbbiakban az intézményvezetıi feladatokat
ismét Kónya Tünde látja el.
A mővelıdési ház 2012. évi munkájáról Szekeresné Ábrahám Gyöngyi adott tájékoztatást. Az elmúlt évben a jól megszokott, nagy
hagyományoknak örvendı rendezvényeket rengeteg kisebb, új rendezvény egészítette ki. Csoportjaink vezetıi között köszönthetjük Kerek
Tímeát, aki társastánc oktatást végez a településen két csoporttal is. Új színfolt a Zumba, erre heti 2 alkalommal van lehetısége a mozogni
vágyóknak. A könyvtár pályázati programjának köszönhetıen számtalan író-olvasó találkozó megszervezésében vehettünk részt. Az IKSZT-nek
is helyt adó intézmény sok új programmal, szolgáltatással bıvült az azt igénybe vevık legnagyobb megelégedésére. A következı években is arra
törekszünk, hogy programjaink kínálatát bıvítsük, a nagy hagyományoknak örvendı rendezvényeket a megszokott minıséggel szervezzük, hogy
azokat örömmel vegyék igénybe a településen élık.
Az intézményi tájékoztatók után Borbásné Márki Márta polgármester asszony mindenre kiterjedı, részletes beszámolót tartott az
Önkormányzat 2012. évi mőködésérıl. Kijelenthetı, hogy mindazon célok, amiket képviselıtestületünk gazdaságfejlesztési programjában
tervezett, megfelelı ütemben kerültek végrehajtásra. Csak olyan fejlesztésekbe fogtunk bele, melyek szükségszerőek voltak és a Röszkén élık
életkörülményeit, komfortérzetét javították. Bevételeink 2012-ben 481 millió 654 e ft-ot tettek ki. Ez az összeg a kiegyensúlyozott mőködéshez, a
kötelezı feladatok és tervezett fejlesztések megvalósításához elengedınek bizonyult. 2007-ben 58 millió forint mőködési hitel öröklésével kellett
számolnunk, 2012 és az azt megelızı több évben már ennek az összege nulla forint volt. Fejlesztési hitele volt a településünknek, de
kiszámítható, hosszú távú és biztonsággal visszafizethetı hiteleket vettünk fel a legfontosabb fejlesztéseinkre. 2012 évben jelentısen
megnövekedett iparőzési adóbevételünk, ami 270 millió ft-ot jelentett. Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hisz remélhetıleg mindenkinek
örömére szolgál, hogy 2006 óta a lakossági terhek nem növekedtek. További örömteli és jelentıs segítség volt az adósság konszolidáció. A
hitelállományunk minimális volt, amiket fejlesztésekre, felújításokra fordítottunk. Ennek összege 40 517 e Ft, melyet az állam átvállalt, így ezzel
az összeggel már nem kell számolnunk. Az önkormányzat alapvetı feladataira, közvilágításra 8 024 e Ft-ot, helyi közutak fenntartására,
létesítésére 37 264 e Ft-ot fordítottunk. Átadott pénzeszközök címen meg kell említenünk a civil szervezetek, egyesületek támogatását, melyek
évrıl-évre segítik ezen szervezetek munkáját. Ez az összeg 2012-ben 11 602 e Ft-ot jelentett. Az Óvoda, Iskola, Bölcsıde mőködésére is
fordítottunk. Ez 89 millió, illetve a Szociális Szolgáltató Központ esetében közel 20 millió Ft-os támogatás jelentett. Felújítási, karbantartási
munkálatokra (IKSZT (mővelıdési ház felújítása), Óvoda kerítésének felújítása, utak karbantartása, gyalogátkelıhelyek kialakítása stb.) összesen
31 969 e Ft-ot fordítottunk. Beruházásaink 10 829 e Ft-ban konkretizálódtak, valamint a szennyvíztelep felújítására, korszerősítésére 45 538 e Ftot költöttünk. 2012-ben 41 640 e ft-ot fordított szociális ellátásokra az önkormányzat. Hitelek tekintetében 2009 évre a megfelelı gazdálkodás
meghozta a gyümölcsét és az elmúlt években már nem került sor mőködési hitel felvételére. Hatalmas örömre és megelégedésre adhat okot, hogy
záró pénzkészletünk december 31-én 97 438 e Ft volt! Ez azért rendkívüli, mert ezt a pénzmaradványt úgy tudtuk realizálni, hogy közben a
mőködésre, fejlesztésekre, beruházásokra is tudtunk elegendı pénzt elkülöníteni. A 2013-as terveket, fejlesztéseket alapvetıen meghatározzák a
törvényi változások, ettıl függetlenül törekedni fogunk arra, hogy kötelezı és vállalt feladatainkat az eddigiekhez hasonló színvonalon lássuk el.
A cél az, hogy Röszke továbbfejlıdjön, és olyan célokat realizáljunk, lakossági igényeket szolgáljunk, melyben mindannyian örömünket leljük.
A továbbiakban Dr. Schmidt József tájékoztatta a jelenlévıket a közüzemi díjak és helyi adók mértékének 2013. évi alakulásáról, melyrıl
részletesen külön cikkben olvashatnak.
Kozma Zsófia
önkormányzati képviselı

RÖSZKEI NEMZETKÖZI AMATİR - PROFI GÖRKORCSOLYA TEREMKUPA VERSENY
Helyszín: röszkei Sportcsarnok, idıpont: 2013. február 23-án szombaton – kezdés és regisztráció 9 órakor
Nevezési díj: Röszkei versenyzıknek nevezési díjat nem kell fizetniük, más településrıl érkezıknek 500 Ft.
Védı felszerelés: Fejvédı használata kötelezı! Könyök-, térd-, és csuklóvédık használata szigorúan ajánlott!
Védıfelszerelés használatát a versenybírók és a szervezık ellenırizhetik!
Büfét a szervezık biztosítanak a verseny helyszínén.
Szervezık:RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, ORBÁN DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖSZKE és a
SZEGEDI TORNADO TEAM GÖRKORCSOLYA SPORTEGYESÜLET
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6. oldal

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.

Falusi Suttogó

Mint ahogyan arról már elızı számunkban beszámoltunk, február
18. és 21. között várjuk az érdeklıdıket Gyöngyfőzı napjainkra a
mővelıdési házba. A program minden nap 14 és 17 óra között várja
látogatóit, kicsiket és nagyokat egyaránt.
IKSZT-munkatársak
Január 31-én lezárult a „MeseVelem” pályzatunk, amelyben saját
mesék írására ösztönöztük a gyerekeket. Köszönjük a beérkezett
pályamőveket!
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. február 22-én,
pénteken, az iskolai farsangon kerül majd sor.

Mozivarázs
„A film a látvány, a könyv a képzelet tornája”
Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt 2013. február 26-án 16 00-tól a
könyvtárba, ahol a manapság legnépszerőbb nagy regények, könyvsorozatok
filmváltozatai kerülnek terítékre. A program során arra keressük a választ, mi
az oka a töretlen népszerőségnek, s végsı soron ezek a sikerek milyen hatással vannak a könyvek utóéletére.
Játékos feladatokkal, filmrészletekkel derítjük ki például, hogy a varázsvilág Harry Potterrel, Középfölde a hobbitokkal vagy Edward
és Bella szerelme a filmvászon nélkül is ilyen közismerté lenne-e.
Szőcs Judit
IKSZT munkatárs

Helyi amatır mővészek kiállítása
Az elızı évekhez hasonlóan, ebben az évben is szeretnénk kiállításokkal színesíteni a mővelıdési ház
programjainak palettáját. Kulturális intézményként a mővészetek pártolása és bemutatása mellett
feladatunknak tartjuk, hogy teret, bemutatkozási lehetıséget biztosítsunk a helyi alkotóknak, éppen ezért
nagy örömünkre szolgál, hogy március 19-én, kedden, délután 15 órakor helyi tehetségeink, Röszkén
alkotó amatır mővészeink kiállításának megnyitójára invitálhatjuk Önöket a mővelıdési ház
dísztermébe. Kiállításra kerülnek Lırinczy Lászlóné gobelin képei, Tóth Jánosné Julika üvegfestett
alkotásai, valamint üveg és pyrogravírozott munkái, Raikovici Erika festményei és porpasztell képei,
Kovács István grafikái, rajzai és faragott szobrai, valamint Kovács Ákos „nano” grafikái. A megnyitó
ünnepség után a képeket és alkotásokat március 23-ig lehet megtekinteni. Szeretettel várjuk Önöket!

NİNEK LENNI JÓ!
A nemzetközi nı-nap a nık iránti tisztelet és megbe-csülés
kifejezésének napja, amelyet Ma-gyarországon 1948 óta minden
év már-cius 8-án tartanak. A mővelıdési ház-ban is kedveskedni
szeretnénk közsé-günk hölgy tagjainak, ezért a nap folyamán
különbözı programokkal várjuk ıket. Röszke Község
Egészségvédı Egyesületének tá-mogatásával Németh Réka tart
elıadás a helyes bırápolás fontosságáról és praktikáiról.
Ezenkívül meghívott vendégek mutatják be egy-egy jó frizura elkészítésének módját,
illetve kozmetikai, smink- és körömápolási ta-nácsadásra is sor kerül. A program
ingyenes, sok szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyó hölgyeket és minden
érdeklıdıt!
IKSZT munkatársak

Okosan használd a hálót – avagy mire figyeljünk
a közösségi oldalakon
A ma oly népszerő közösségi oldalak elınyeit, illetve
hátrányait bemutató elıadás során a látogatók
megtudhatják, melyek az internetes profilok
legfontosabb szabályai, mi az, amit még megoszthatunk
magunkról és melyek azok az információk, amiket nem
tanácsos közzétenni. A programra március 12-én, 17
órai kezdettel várjuk az érdeklıdıket a mővelıdési
házba!
IKSZT-munkatársak

SZJA 1 %-RA JOGOSULT
SZERVEZETEK RÖSZKÉN
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Egyesület
Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédı Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományırzı és
Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06
Röszkei Polgárır Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédı
Egyesület
Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06
Tehetséges Röszkei Tanulók
Támogatása Alapítvány
Adószám: 19085593-1-06
Kérjük, támogassa adója egy százalékával
településünk civil szervezeteit,
melyek az elmúlt évben is kimagasló
teljesítményekkel járultak hozzá
Röszke fejlıdéséhez!
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Január 25-én a mővelıdési ház dísztermében tartotta éves közgyőlését a Röszkei Polgárır Egyesület. Turó István az egyesület elnöke
köszöntötte a családtagokat és a meghívott vendégeket.
- 28 fı polgárır teljesít szolgálatot az egyesületben, - kezdte évértékelıjét az elnök. Az elmúlt esztendıben vállalt kötelezettségeiket
maradéktalanul teljesítették. 7107 óra szolgálatban 20100 km utat tett meg a csapat, segítvén a rendvédelmi szervek munkáját. A
határrendészekkel közösen 167 óra közös szolgálatban 60 határsértı elfogásánál segédkeztek. Éjjellátó készülék is segítette a polgárırök
munkáját, melyet a határrendészettıl kaptak. A helyi rendırırs tevékenységét 249 esetben 2634 órányi közös szolgálattal segítették.
Közúti ellenırzések, vendéglátóipari egységek ellenırzésében is több alkalommal vettek részt közös akciókban a határrendészet és a helyi
rendırırs személyi állományával. A polgárırök napi kapcsolatban vannak a fenti szervezetekkel. A közös járırözéseknek köszönhetıen a
2012-es évben térségünkben kirívó esemény nem történt. A rendvédelmi szervekkel a törvényi elıírásoknak megfelelıen április hónapban
tevékenységükrıl beszámoltak a helyi önkormányzatnak.
Mindamellett havi rendszerességgel eseti megbeszéléseket
is tartanak a jegyzı, az iskola, az óvoda, védını,
tanyagondnokok valamint a rendırség és a polgárırség
részvételével az egyedül élı idısek és a problémás
családok gondjainak megoldására.
A megyei polgárır napon majdnem teljes létszámmal jelen
voltak a röszkeiek. Az ott lezajlott sportversenyen Fábián
Adorján röszkei polgárır I. helyezést ért el. A VIII.
Ludrovszky Gyula Emlékversenyen Dobó Gábor és Fodor
László röszkei polgárırök képviselték a Csongrád Megyei
Polgárır Szövetséget és csapatversenyben a III. helyezést
szerezték meg. KRESZ ügyességi versenyben pedig Dobó
Gábor lett a gyıztes.
A Szegedi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal
kötött megállapodásnak megfelelıen az idıseket szolgáló jelzırendszert a nap 24 órájában figyelik. A családsegítıkkel való
együttmőködés is folyamatos. A már meglévı 50 db jelzıkészülék mellé 2012-ben 10 db nagy kijelzıs mobiltelefont is kaptak a polgárır
szövetségtıl. Ezek a készülékek gyors segélyhívásra is alkalmasak.
A posta munkáját polgárıreink nyugdíjkifizetések alkalmával, havi rendszerességgel biztosítják. Az elmúlt évben közel 1320 órás
szolgálatban ezügyben 5122 km-t autóztak.
Az Orbán Dénes Általános Iskolával is van együttmőködési szerzıdése a polgárır csapatnak. Ennek keretében szeptember 1. és 31. között
20 alkalommal 80 órát voltak szolgálatban. A gyerekek biztonságos közlekedését biztosították. Az iskola diákjaival és a Beretzk Péter
Természetvédelmi Klubbal közös szervezésben szemétgyőjtési akcióban vettek részt. A játszóterek, közutak, árokpartok, mellékutcák
megtisztítását végezték. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. védıkesztyőkkel, szemeteszsákokkal segítette a munkát s az összegyőjtött
250 zsák szemét elszállítását is vállalta. A Te Szedd- 2012 – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” akcióban 13 fıvel vettek részt. Az
iskola 17 fı segítıvel járult hozzá az akció sikeréhez. 50 zsák szemetet
győjtöttek közösen. A munkát a Megyei Polgárır Szövetség 25.000 Ft-tal
támogatta. Mindenszentek, Halottak Napja és a megemlékezések napjaiban 3
napon át állandó szolgálatok váltották egymást.
Beszámolója végén Turó István az egyesület nevében a röszkei Teleház két
munkatársának, Perlakiné Marikának és Szécsi Andreának a sokéves, sikeres
pályázatírásban végzett munkájáért mondott köszönetet. Megköszönte azon
magánszemélyek anyagi támogatását is, akik adójuk 1 %-ának felajánlásával
159.971 Ft-tal segítették a polgárırök tevékenységét. Legvégül a polgárır
társak áldozatos munkáját s a családtagok megértését és türelmét köszönte
meg. Áfra Károly pénzügyi beszámolóját a hozzászólások követték.
A határrendészeti kirendeltség nevében Szilágyi Róbert alezredes kiemelte,
hogy a polgárırök „a határrendészek szemei és fülei”. Az utóbbi években
erısen megnövekedett az illegális határátlépéssel próbálkozók száma. A
migránsok átjuttatása a határon újabban nagyobb haszonnal kecsegtet az ezzel foglalkozóknak, mint a drogcsempészet. Annak aki
hazánkba érkezik legálisan vagy illegálisan, szabad az út az unió többi országa felé, hiszen bárhová eljuthat ellenırzés nélkül.
Horváth Béla alpolgármester az önkormányzat képviseletében szólt a polgárırökhöz. A helyi civil szervezetek közül a röszkei polgárırök
az önkormányzat legjobban teljesítı gyermekei. Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat mint legnagyobb támogató, továbbra is
minden lehetséges anyagi, dologi és erkölcsi segítséget, támogatást megad az egyesületnek. Azzal, hogy a rendvédelmi szervekkel
karöltve biztosítják az éjszakák nyugalmát, a rendezvények sikeres lebonyolítását, önként vállalt áldozatos munkájukkal az itt élık
biztonságérzetét szavatolják.
Batiz István a Csongrád Megyei Polgárır Szervezetek Szövetségének elnöke az illegális migráció megakadályozása érdekében kifejtett
kimagasló tevékenységéért köszönetét fejezte ki és oklevelet nyújtott át a Röszkei Polgárır Egyesületnek. Az egyesület a szegedi
Határrendészeti Kirendeltség munkájának eredményesebbé tétele érdekében végzett segítı közremőködéséért oklevelet és emlékplakettet
kapott, amit Éberhardt Gábor alezredes nyújtott át az egyesület elnökének.
A 2012-ben végzett eredményes, Röszke község közrendje és biztonsága érdekében kifejtett önzetlen munkája elismeréseként Bicskei
Mihály, Fodor Zsolt, Kovácsné Kacz Erika, Kispál Zsuzsanna, Tanács Katalin, Széll György, Lajos Ferencné, id. Fodor László, Tombácz
István, Megyeri Zoltán, Gyıri Tamás, Dobos Sándor, Áfra Károly, Magyari Béla és Turó István Horváth Béla alpolgármestertıl, az
önkormányzat megbízásából oklevelet és pénzjutalmat vehettek át. Dobó Gábor és Móra Szabolcs 10 éves, Szikula Szilárd és ifj. Fodor
László pedig 15 éves törzsgárda tagságának elismeréseként oklevelet és pénzjutalmat vihetett haza.
A közgyőlés utolsó napirendi pontjaként a polgárırök megvendégelték a jelenlévıket. Az ízletes vacsorát a helyi iskolakonyha szakácsnıi
készítették. Poharazgatás, baráti beszélgetés volt az összejövetel utolsó eseménye. A köz biztonsága érdekében önkéntes szolgálatban
töltött eseménydús évet zártak polgárıreink.
Turucz József
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Kedves Röszkei Lakosok!
„Az élet nagy része észrevétlenül elillan, ha semmit sem vagy rosszul cselekszünk”- állítja egy latin
bölcselet. Ez a gondolat vezeti Családorvosainkat, az Egészségügyben dolgozókat és Egyesületünket,
amikor évrıl évre megszervezzük más Intézmények, Közösségek, Csoportok és Egyének segítségével,
közremőködésével az Egészséghetet településünk életminıségének javítása, egészségünk megırzése
érdekében. Szakemberek közremőködésével olyan programot kínálunk Önöknek 2013-ban is, mely a
lakosság egészét érintheti.
A vizsgálatok és szőrések mellett lesz „Zöld hét” az óvodában, egészséges életmódot szolgáló
programok az iskolában. (a szokásos helyen és módon tájékoztatják az intézmények Önöket).
Csak nıknek szóló elıadást és árubemutatót szervez az Ifjúsági Önkormányzat március 8-án.
Köztudott, hogy fiatal korban kell elkezdeni a felvilágosítást, megelızést. Ezért gondoltuk, hogy ebben
az évben a 11-14 éves gyerekeknek beszélünk két nagyon aktuális témáról: a dohányzás és a drog
egészséget károsító hatásáról, személyiséget romboló következményeirıl, életminıséget negatív
irányba befolyásoló problémáiról. 2013. március 5-én 9 órakor a Konferencia teremben Dr. Gáspár
Róbert tart elıadást a dohányzásról. 2013. március 12-én 10 órakor Nagy Pál rendır ırnagy
elıadása a drogról szól. 2013. március 5-12-ig munkaidıben a Konferencia teremben
BŐNMEGELİZÉS –Lépésrıl-lépésre, együtt a biztonságért! címmel kiállítás tekinthetı meg.
www.bulisbiztonsag.hu honlapon többet is megtudhat minden kedves érdeklıdı a témáról.
Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatokon minél többen jelenjenek meg, a szokásos módon lehet idıpontot
egyeztetni a TELEHÁZBAN.
Támogatásukat kérjük! Adójuk 1%-át, ha lehet, utalják egyesületünk számlájára, hogy több programot,
táborozást, rászoruló gyermeket tudjunk segíteni.
Makra Lajosné
Egészségvédı Egyesület elnöke
2013. március 4.
hétfı

2013. március 5.
kedd

7.30-8.30 NAGYLABOR

7.30-8.30 NAGYLABOR

ALLERGIA SZŐRÉS

ALLERGIA SZŐRÉS

PSA VIZSGÁLAT

PSA VIZSGÁLAT

Dr. Kaizer Zsuzsa

Dr. Kaizer Zsuzsa

7.30-8.30 NAGYLABOR

7.30-8.30 NAGYLABOR

ALLERGIA SZŐRÉS

ALLERGIA SZŐRÉS

PSA VIZSGÁLAT

PSA VIZSGÁLAT

Dr. Ladányi Gabriella

Dr. Ladányi Gabriella

8.00-8.30 NAGYLABOR
Dr. Huszár Erika
09.00-13.00
GYERMEKSZEMÉSZET

Dr. Horváth Helga
Tanácsadó

2013. március 6.
szerda

2013. március 7.
csütörtök

7.30-8.30 NAGYLABOR

7.30-8.30 NAGYLABOR

ALLERGIA SZŐRÉS

ALLERGIA SZŐRÉS

Dr. Kaizer Zsuzsa

Dr. Kaizer Zsuzsa

7.30-8.30 NAGYLABOR

7.30-8.30 NAGYLABOR

ALLERGIA SZŐRÉS

ALLERGIA SZŐRÉS

Dr. Ladányi Gabriella

Dr. Ladányi Gabriella

09.00-15.00 NİGYÓGYÁSZAT

08.00-15.00 ULTRAHANG

Dr. Sári Tamás

Dr. Ádám Edit

Közösségi Ház

Tanácsadó

15.30-18.00 UROLÓGIA

REHABILITÁCIÓ

Dr. Bayori Zolátn

Kormányosné Gera
Mária

09.00-16.00

II. sz. Orvosi Rendelı

Közösségi Ház

09.00-15.00

14.30-17.00 ORTOPÉDIA

NİGYÓGYÁSZAT

Dr. Sári Tamás
Közösségi Ház

8.00-8.30 NAGYLABOR
Dr. Huszár Erika
08.00-15.00
ULTRAHANG

Dr. Ádám Edit
Tanácsadó
08.00-16.00 SZEMÉSZET
OPTIKUS- GLAUCOMA

Dr. Fiszter Ildikó

SZŐRÉS

I. sz. Orvosi Rendelı

Dr. B. Tóth Barbara
Közösségi Ház

15.00-19.00

10.00-14.00

BİRGYÓGYÁSZAT

CSONTSŐRŐSÉG MÉRÉS

Dr. Németh Réka

I. sz. Orvosi Rendelı

I.sz. Orvosi Rendelı

2013. március 11. hétfı

15.00-19.00 BİRGYÓGYÁSZAT
Dr. Németh Réka
I.sz. Orvosi Rendelı

2013. március 8.
péntek
9.00-11.00
HALLÁSSZŐRÉS

Vizsgál: Bartosné Zsuzsa
Közösségi Ház
14.00-18.00
GYERMEKSZEMÉSZET

Dr. Horváth Helga
Tanácsadó

2013. február
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A vizsgálatokra – kivéve a nagylabor, allergia, PSA és csontsőrőség vizsgálatokat –
a TELEHÁZBAN (Felszabadulás u. 87.) kell jelentkezni
személyesen vagy telefonon (62/573-870)
Rehabilitáció (ingyenes kezelés)
A SAN-RIA Ápolási és Oktató Betéti Társaság Otthoni
Szakápolási Szolgálata 1998 óta lát el betegeket Röszke
község közigazgatási területén TB támogatott keretek között
kisebb, nagyobb megszakításokkal, ahogyan a mindenkori
háziorvosok kérték. Tevékenységünk fıleg gyógytorna
terápiára korlátozódott,de volt már példaelektroterápiás
kezelésre is. Sajnos a TB által finanszírozott keret igen kevés,
így csak kis %-át tudjuk térítés nélkül kielégíteni a felmerülı
igényeknek. Korábbi tevékenységünkre tekintettel lehetıséget
kaptunk a Polgármester Asszonytól, hogy a szélesebb
palettánkat bemutathassuk az Egészséghét alkalmával. A
meglevı kapacitásunk 40-50%-át teszi ki a TB finanszírozott
ellátás, mely Szeged, Algyı, Domaszék, Forráskút, Kistelek és
Röszke településekre terjed ki. A többire térítéses formában
van lehetıség. A gyógytorna tevékenységünket már sokan
ismerik. Vannak szakápolóink és a fizioterápia szinte teljes
palettáját ki tudjuk vinni a betegek otthonába, vagy a település
erre maghatározott helyiségébe. Tudunk galvánkezelést,
iontoforézist, izomstimulálást, ultrahang-, mágnes-, és
lézerkezelést biztosítani elızetes szakorvosi vélemény alapján.
Nagy mérető bioptron lámpával szintén rendelkezünk.
Bérelhetı készülékeink: Bioptron lámpa minden méretben:
professzionális,de
egyszerően kezelhetı
VIOFOR
mágnesterápiás készülék, otthon használható térdmozgató
gép,melyre fıleg térdprotézis mőtét ritkábban csípıprotézis
mőtét után lehet szükség. Ezeket akár több hétre is bérbe
tudjuk adni.
Az egészséghét bizonyos napjain a készülékeket meg lehet
tekinteni és egy részét elızetes idıpont egyeztetéssel ki is lehet
próbálni. Egy kezelés idıtartama max. 30 perc.
Mágneskezelésfıleg
krónikus
fájdalmak,
mozgáskorlátozottság, allergia,...
Bioptronkezelés:- fıleg felületes fájdalmak, sebek, ízületek,
melléküregek krónikus fájdalma...
Interferenciakezelés:-fıleg derék, csípı, hát, térd,váll
fájdalom...
Lézerkezelés:- fıleg ízületi fájdalmak, sarokcsonti, talpi
fájdalom...
Bırgyógyászat (ingyenes vizsgálat)
Bırgyógyászati szőrıvizsgálat célja a bırfelületen jelentkezı
elváltozások felderítése. Kérjük, jöjjön el a vizsgálatra, ha új
anyajegye van, korábbi anyajegy vagy szemölcs mérete színe,
formája megváltozott, bıre száraz, repedezett stb.
Ortopédiai szakvizsgálat (ingyenes vizsgálat)
Gyermekek és felnıttek INGYENES ortopédiai szakvizsgálata
(amennyiben indokolt lúdtalpbetét, gyógycipı, támbot
felírása).
Urológia (ingyenes vizsgálat)
Vizelési zavarok (pl. gyakori kevés vizelet, nehezített vizelés,
vizeletcsepegés) esetén, ill. 40 év feletti férfiak ingyenes,
fájdalommentes prostata szőrıvizsgálata.
Szemészet: (ingyenes vizsgálat)
A rendszeres látásellenırzés igénybevétele azért fontos, mert
mielıbb kiderülnek az elváltozások, annál jobban kezelhetıek.
Kevesen tudják ugyanis, hogy a szemvizsgálat nem csupán a

látás ellenırzésre szolgál, hanem segíthet más betegségek
feltárásában is (pl.: szürkehályog, zöldhályog, magas
vérnyomás, cukorbetegség). Ezen elváltozások kialakulásának
veszélye 40 éves kor felett fokozódik, ezért javasoljuk, hogy
évente keressék fel szemorvosunkat. Látásromlás esetén a
szemészeti vizsgálat után a szemüveg helyben meg is
rendelhetı.
Hasi ultrahang
Éhgyomorra, vagy a vizsgálat elıtt 5 órával ne egyen. Telt
húgyhólyaggal!
Hasi, kismedence: 3000 Ft, Pajzsmirigy: 3000 Ft, Emlı: 3000
Ft ( 40 év felett nem ajánlott )
Nagylabor vizsgálat
Vérkép, vércukor, vérzsír, máj és vesefunkció, süllyedés, vas,
pajzsmirigy vizsgálat (csak TSH) és vizelet vizsgálat.
Mindhárom orvosi rendelıben a vizsgálat 2000 Ft.
Ebben az évben is lehetıség van vastagbél daganat szőrésre. A
laborral történt egyeztetés alapján háziorvosonként napi 5-5
vizsgálatra van lehetıség. Aki nem fér bele ebbe a keretbe,
annak elızetes egyeztetés után, egészséghéten kívül bármikor a
vizsgálat elvégezhetı.
Allergia szőrés / IgE vizsgálat: (ingyenes vizsgálat)
Akinek allergiás panaszai vannak (gyakran jelentkezik
ekcémás, viszketı kiütése; sokat tüsszög, orra folyik, szeme
könnyezik, viszket stb.), annak ajánlott egy total IgE vizsgálat.
(Ennek emelkedése illetve normális szintje sem jelent 100 %
bizonyosságot afelıl, hogy az illetı allergiás-e vagy sem ugyanis létezik non IgE típusú allergiás megbetegedés).De
allergiás panaszok esetén támogatja a diagnózist és ez alapján
lehet további vizsgálatokat indítani. A vérvétel egy rutin
laborvizsgálattal is összeköthetı. A vérvételek hétfıtıl
csütörtökig lesznek.
PSA = prostata specifikus antigén vizsgálat: (ingyenes
vizsgálat)
Ennek magasabb szintje rosszindulatú prosztatadaganatra
utalhat. Ennek vizsgálata 50 év felett mindenképpen javasolt.
Ez irányú vérvétel hétfın és kedden lesz.
Vérvételekre elıjegyzés a
idıben.
Dr. Ladányi Gabriella:
Dr. Kaizer Zsuzsa:
Dr. Huszár Erika:

háziorvosoknál kérhetı rendelési
273 098
273 323
573 810

Nıgyógyászati rákszőrés
Bizonyos
nıgyógyászati
rákos
megbetegedések
megelızésére szőrıvizsgálatokat ajánlatos végezni. Ezek a
vizsgálatok nemcsak a megelızést, hanem a még korai
stádiumú daganatok észlelését is szolgálják. Így lehetıség
van a szövetek rákos elfajulásának idıben történı
felismerésére, és ennek megfelelıen a kezelés a daganat
korai stádiumában történı megkezdésére.
Ajánlott 40 éves kor felett évente 1 alkalommal. A
vizsgálat térítési díja 2000 Ft.
FOLYTATÁS A KÖV. OLDALON!

Falusi Suttogó
Csontsőrőség mérés (ingyenes vizsgálat)
Csontritkulás (osteoporosis) = néma járvány. Olyan betegség, ahol
a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét
alkotó gerendák elvékonyodnak, felszívódnak, vagy átszakadoznak.
Elırehaladott esetben ennek eredményeként a csont állománya
meggyengül, és már kisebb elesésre, minimális külsı hatásra, vagy
akár spontán (elesés nélkül is) törés következhet be. Jellegzetesen az
idıskorúak és a nık betegsége, az esetek döntı többségében a
menopauza után jelentkezik. A legfontosabb cél a megelızés, korai
diagnózis ill. a megfelelı kezelés (diéta, torna, gyógyszeres kezelés
ill. ezek kombinációja)! Örömmel értesítjük Önt, hogy Röszkén
2013. március 7-én csütörtökön ingyenes szőrıvizsgálatot végzünk
alkar dexa technológiával, szakasszisztens segítségével, így
kényelmesen, rövid várakozási idıvel felmérhetı a csontok
rugalmasságának aktuális állapota, illetve fontos és hasznos
tanácsokkal is ellátjuk Önt. A szőrésre jelentkezni elıre egyeztetett
idıpontban lehetséges, idıpont az alábbi telefonon kérhetı: a 273323-as telefonszámon, Dr. Kaizer Zsuzsa rendelıjében.
A szőrésre olyanok jelentkezését várjuk, akiknél még nem ismerték
fel a csontritkulást, vagy korábban már felismerték, gyógyszeres
terápiában viszont már nem részesülnek, jelenleg gyógyszert nem
szednek.

2013. február
A szőrésen részt vehetnek: 50 év feletti nık; 65 év feletti férfiak;
Korai menopauzában szenvedık; Cukorbetegségben szenved;
Szteroidot szedett vagy szed hosszabb ideje; Pajzsmirigybetegségben szenved, hormonokat kap/kapott; Súlyos krónikus májvagy vesebeteg; Kis traumára bekövetkezett csonttörése volt
(elesésbıl származó); Van/volt csontritkulás a családban (szülıknél);
Testmagassága nagy mértékben (3 cm-t vagy többet) csökkent;
Testsúlya nagy mértékben (10 %-ot vagy többet) csökkent; Akinek
háziorvosa a szőrést ajánlja.
Hallásszőrés ( ingyenes vizsgálat )
Mindazoknak ajánljuk, akik észreveszik, hogy hangosabban kell a
televíziót hallgatniuk, családtagjaiknak 1-1 beszélgetés során rá kell
kérdezni a partnertıl, hogy mit is mondott. Ezek már lehetnek a
halláscsökkenés tünetei. Az idıben észrevett hallásromlást lehet
kezelni. Kérjük a hozzátartozókat, hogy ha ilyet észlel családtagján,
kérjük, javasolja neki, vegyen részt a szőrıvizsgálaton. A
hallásvizsgálat jól cooperáló 7 év feletti gyermekeknél is
elvégezhetı.
Tüdıszőrı vizsgálat elıreláthatóan:
2013. április 02-05 között kerül megrendezésre.

Lassan közeleg a tavasz és az elızı évhez hasonlóan a következı hónapokban is nagyon kellemes és érdekes közösségi programokat készítünk
elı. A tavasz eseményeink mottója: „APRÓSÁGOKON MÚLIK”
A találkozásaink célja és alap gondolata, bemutatni azt, hogy Röszke három eltérı adottságú táj - a Tisza ártere, a Szegedi-sík löszháta és a
Dorozsma-Majsai-homokhát - találkozásánál fekszik. Így a településünk kicsiben leképzi a Dél-Alföld fıbb tájtípusait, ami sok szépség
bemutatására ad lehetıséget minden évszakban és minden helyszínen. A programjainkon amellett, hogy bemutatjuk, hol vannak és hogyan
ırizhetık meg ezek a természeti és kultúrtörténeti értékek, tágabb értelemben a biológiai sokféleség megırzésének fontosságát kívánjuk
hangsúlyozni. Másik fontos célunk, a környezettudatosság növelése, abból a célból,
hogy mindenkiben tudatosodjon az a gondolat, hogy a helyi és egyben a nemzeti
értékek csak akkor ırizhetık meg, ha azok értéke minél szélesebb körben ismert.
Ezért bízunk abban sok-sok alkalommal mindig sokan leszünk együtt. Az
érdeklıdıket alkalmanként várjuk a Gyálai Holt-Tisza partján, Böcsökszéken, a
Kancsal tónál, Kisszéksós tónál és Molnár réten. Szép és kellemes terepi élmények
várják majd azokat, akik elfogadják meghívásainkat. Ott leszünk, amikor a virágzik
a törpe nıszirom, amikor fátyolos nıszirom adta kék virágtenger borítja a rétet,
amikor élénksárga virágba burkolózik szikes táj és még számos szépségben tudunk
együtt gyönyörködni. A szakmai programok után közös fızésre lesz lehetıség,
helyi speciális ételeket készítünk. Minden alkalommal vidám játékra, természetes
anyagokból történı kézmővezésre is sor kerül.
A projekt eseményeink 2013. február 13-án kezdıdnek, most május végég
terveztük meg az idıpontokat és helyszíneket, majd a részletekrıl és továbbiakról is
rendszeresen hírt adunk itt a Falusi Suttogóban. A programok szervezésében
hagyományosan együttmőködünk az Orbán Dénes Általános Iskolával, helyi civil
szervezetekkel, különösen nagy segítségünkre van a Röszkei Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesület, a Röszkei Polgárır
Egyesület és a Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület valamint a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár.
Február 13-án 16.00 órakor várjuk az érdeklıdıket a Petıfi Sándor Mővelıdési Házba, ahol a Röszke „Fővészkertje”, a helyi
gyógynövényeket bemutató kiadványunkat mutatjuk be.
Március 9-én mutatjuk be a településünk Egyedi Tájérték Kataszterét, itt Röszkén és majd március 25-étıl kezdıdıen a Szegedi
vasútállomás elıcsarnokában
Április 12-én du. a Szegedi Vadasparkba látogatunk.
Május 4-én az Ásotthalmi Csodarétre látogatunk
Május 11-én a Molnár rétre hívunk mindenkit, egész napra - kicsiket és nagyokat - hogy együtt ünnepeljük a Madarak és Fák Napját.
Május 18-án Mártélyra látogatunk
Május 25-26-án bemutatkozunk a Szegedi Hídi Vásárban, ahova várunk szintén minden természetvédı barátunkat.
További jó hírünk, hogy a nagy érdeklıdésre való tekintettel és támogatóink segítségével sikerült a Gyógynövény könyvünkbıl további
példányokat elıállítani, így az érdeklıdık számára tudunk biztosítani további példányokat. (A példányok megtalálhatók a Teleházban is.)
A programjainkhoz hívunk és várunk segítséget, önkénteseket. Mint ismeretes a Molnár réti odú parkunkat az elızı évben felelıtlen emberek
megrongálták. Mostanra sikerült anyagi támogatókat találnunk, meg tudjuk újítani a parkot. Az odúk felszereléséhez hívunk majd segítıket.
(Várjuk már is jelentkezıket.)
A település önkormányzata egy komposztáló programban vesz rész, mely programhoz szakmai segítséget szeretnénk nyújtani. Az elsı felkészítı
program február 13-án lesz. Minden alkalommal várunk mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
A programjainkat támogatja: a Nemzeti Együttmőködési Alap, a „Mit tegyek én, hogy településem 100 év múlva is élhetı legyen?” címő és
NEA-UN-12-SZ-0046 számú pályázattal, a Magyar Természetvédık Szövetsége a Föld Barátai Magyarország, a Svájci Pro Natura Föld Barátai
szervezet, a CSEMETE Természetvédelmi Egyesület.
Az egyesület szakmai munkacsoportja

Falusi Suttogó
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TUDÁSOD A JÖVİD!
Idegen nyelvi és informatikai képzések 95%-os támogatással!
A TÁMOP 2.1.2 program keretében nyelvtudását és informatikai készségeit fejlesztheti minimális önerı
segítségével.
A programról részletesen tájékozódhat a www.tudasodajovod.hu internetes oldalon, továbbá információ kérhetı a Röszkei Teleházban
Perlakiné Ács Mária eTanácsadótól a 06-30/432-6988-as telefonon.
A kormány 2012 decemberében hirdette meg uniós forrásból finanszírozott képzési programját többek között azzal a céllal, hogy támogassa
a hátrányosabb helyzetben élık képzését, különösen a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb környezetben élıket és a 45 év
felettieket. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek maximum bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg igénybevételére válik
jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képzı bankszámlájára utalják át.
Ha Ön az elkövetkezı másfél évben szeretné magát képezni, nyelvtudását bıvíteni, informatikai képességeit fejleszteni, ne hagyja ki ezt a
kedvezı lehetıséget. Akkor is most kell regisztrálnia, ha késıbb vesz részt a programban.

„Digitális kompetenciák a gyakorlatban –
Hozzáférés és hozzáértés”
Sikeresen megvalósítottuk a Nemzeti
Együttmőködési
Alaptól fenti címen
elnyert pályázatunk
elsı részét. 15 fı
45 év feletti röszkei
lakos vett részt az
ingyenes alapfokú
informatikai képzésen, melyet az
általános
iskola
modern, interaktív
táblával felszerelt számítástechnika termében tartottunk. A résztvevık nagy
lelkesedéssel vettek részt az órákon, egymást is segítették, bátorították. Nagyon
összetartó kis csapat alakult ki a négy hét alatt. Értékes ismeretekkel gazdagodtak: a számítógép mőködése, szövegszerkesztés, Internet és email használata, saját ügyfélkapu létrehozása és használata, ill. kommunikáció az Interneten (Skype, Facebook stb) szerepelt a tananyagban.
Jelenleg a második csoport képzése zajlik, reméljük, ık is elmondhatják majd magukról, hogy olyan jó hangulatban és tudásban gazdagodva
telt ez a pár hét, amelyrıl az alábbi fotók tanúskodnak.
A teleház munkatársai

Új pályázatokkal folytatódik az Erzsébet-program
Szociális üdülési pályázatok-2013
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázatok változatlanul automatikus, azaz a keretösszeg kimerüléséig, aki megfelel a
feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. A pályázatok kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhetı elektronikus adatlap kitöltésével
nyújthatók be. Az üdülési és a gyermekek táborozására, kirándulására elnyerhetı támogatás szociális helyzettıl függıen legkevesebb 1000 forint önerı
befizetésével vehetı igénybe. A tavalyi évhez hasonlóan szociális üdülésre pályázhatnak a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élık,
valamint a belügyi szervek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselıi, közalkalmazottai és munkavállalói. Ugyanakkor új kiírások is megjelentek
az egészségügyi ellátórendszer, az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott, a Magyar Államvasutak Zrt. és annak többségi tulajdonában
lévı vállalatok, illetve a honvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselıi, közalkalmazottai és munkavállalói számára. Az Erzsébetprogram tavaly több mint 30 ezer gyermek felejthetetlen táborozását és kirándulását tette lehetıvé, idén az Erzsébet-tábor keretében összesen 42
pályázatot hirdetett meg az alapítvány. A szociális üdülés, valamint az Erzsébet-tábor 2013. évi pályázati kiírásaira az Erzsébet-program honlapján
keresztül adhatják be jelentkezésüket az érdeklıdık.
Leggyakrabban igénybe vett pályázati típusok és azok kedvezményezettjei:
Nyugdíjasok: Azon belföldi illetıségő, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, és rendszeres havi teljes összegő
ellátása nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér* másfélszeresét, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
Nagycsaládosok: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány azon belföldi illetıségő magánszemélyeknek, akik munkavállalónak minısülnek és a
pályázat beadását megelızı hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek, valamint akiknek a családjában az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem
nem haladja meg 2013. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy több – 20. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig
be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással
igazolni tudják.. A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat.
Fogyatékkal élık: Azon belföldi illetıségő, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élı személyek, akik fogyatékossági támogatásban és/vagy
vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegő családi pótlékban részesülnek a pályázat benyújtásakor, és havi teljes összegő ellátásuk nem
haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók számára: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a közfoglalkoztatási jogviszony
keretében foglalkoztatott természetes személy (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), valamint a pályázóval közös háztartásban élı
házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei részére üdülési, pihenési, rekreációs célból pályázatot hirdet. Pályázatot az a
közfoglalkoztatott nyújthat be, aki a közfoglalkoztatási jogviszonyát igazolja a pályázat mellékleteként benyújtandó munkáltatói igazoláson.

A részletekrıl a teleházban érdeklıdhet, a pályázat elektronikus beadásában segítséget nyújtunk.
* - a minimálbér jelenleg 98.000.- Ft.
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„Zsuzskák, Fruzskák, Dorottyák!
Járjátok a bolondját…
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!”

Ilyen hangulatban telnek napjaink a
farsangi idıszakban. Vidám, mókás
dalok szólnak, „zenekarok” hangoskodnak, névcsúfolók kacagtatnak…
A múlt héten már elkezdıdtek az
álarckészítések, jelmezbabrikálások
gyermekeknek, babáknak, mackóknak, s bıszen tervezgették rajzolva,
festve ovisaink, hogy ki mit ölt majd
magára a farsangi mulatságunkon.
Bölcsiben, Manótanyán, aulában,
csoportszobában díszlenek a szebbnél szebb színes szalagok, hajtogatott frízsorok, vidám maskarák,
csodás lufik…
Kedden EGYMÁST LEPTÉK MEG a
csoportok, óvónénik kórusa, hangulatfokozó, szórakoztató verseléssel, tánccal, kánonokkal. Nagyon
tetszetıs volt, valamennyiünket
jókedvre derített.
FÁNKOK KÉSZÜLTEK, daduskanénik
segítségével kavarodtak, formálódtak, sültek, illatoztak… elfogytak.
Szerdán MESEJÁTÉKKAL bővölték el
az óvónénik gyermekseregünket az
aranyszırő bárány vidám történetével, csütörtökön óriási FARSANGI TORNANAPUNK volt, pénteken
pedig következik a FARSANGI
KAVALKÁD! Már most tudni véljük,
mindenkinek nagy örömére fog
szervezıdni.
Nem árulok el titkot, hiszen minden
évben figyelünk arra, ha valaki
hiányzik, a FARSANG FARKÁN mutathassa meg ı is télőzı maskaráját.
Amit leírtam, ez a hetünk mindenki
által látható része. Ami pedig
mögötte van: sok-sok játék, dal,
mondóka, mese, mozgás, beszélgetés, kicsi internetezés, könyvnézegetés,
emlékfelidézés,
és
valamennyi tevékenységben rejlı
készség- és képességfejlesztés. S
hogy a család is részese legyen
mindez örömnek és okosságnak,
csak helyzetbe kell hozni a
picúrokat, figyelni rájuk, kérdezni
ıket, kínálni nekik a követhetı
beszéd- példát is. És ez nem csak
farsangra érvényes.
Terveink
között
szerepel
a
hagyományos VITAMINHÉT megrendezése, kapcsolódva a községi
Egészséghéthez. Az Egészségvédı
Egyesület az idén is gondozza az
óvodás szülık, óvodabarátok által
felajánlott
adók
1%-át.
Az
Egészségvédı Egyesület adószáma:
18463299-1-06

Farsangi kézmőves

Adok neked is csokit!

Farsangi mesejáték

Ebéd közben a Nyuszik

Méhecskék farsangi fánkja

Kincskeresı a Mozgáskottán

Mi már egyedül eszünk!

Mesemondó délelıtt

Farsang
múltával,
eredményes
télkergetéssel, jó egészségben várjuk
a tavaszt!
Fülöpné Kiss Ibolya
intézményvezetı

Napraforgók farsangi bemutatója
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Levéltárban jártunk

Hírek
2013. január 19-én (vasárnap)
került
megrendezésre a III. Blue Café kupa, itt
Röszkén. Iskolánk 2000/2001-es születéső
diákjai vettek részt a focitornán. 9 csapat
között
zajlottak
délelıtt
a
csoportmérkızések. A helyosztókra délután
került sor, melyet nem hiába vártunk! Jó kis
izgalmak után, idén iskolánk "aranylábú"
focistái vihették haza a kupát! Kiváló
teljesítményükhöz
szívbıl
gratulálunk!
Felkészítı tanár: Luxné Fodor Szilvia.

2013. január 11-én a 8. osztály elbuszozott Szegedre a Somogyi Könyvtárba. A
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának szegedi fiókjában a minket váró
levéltári elıadó elıször megismertette osztályunkat a levéltár fogalmával.
Sikerült kitalálnunk a legrégebbi irat keletkezésének dátumát, amely a 14. században
íródott. Az elıadó keresett számunkra röszkei vonatkozású elhalálozási és házassági
iratokat, amit fénymásolat formájában megkaptunk. Legérdekesebbnek a szegedi
boszorkányperek kordokumentumait találtuk, amelyekben a vádlottak kihallgatásaiba
olvashattunk bele. Kiderült belıle, hogy az elítélendı személy hogyan szövetkezett az
Ördöggel, valamint az is, hogy ez a szövetség meddig tartott.
Láthattunk még osztálynaplót az 1700-as évekbıl, és korabeli ellenırzıket olyan
beírt tantárgyakkal, mint például az etika és az erkölcstan. Elcsodálkoztunk azon a tényen,
hogy a Levéltár kicsi termében milyen sok könyv, enciklopédia, kordokumentumok kap
helyet.
Egyetértettünk abban, hogy hasznos, új tudással és élményekkel gazdagon tértünk
vissza iskolánkba. Köszönjük Dudás Zoltán tanár úrnak, hogy megszervezte számunkra
ezt a tanulmányi kirándulást, és hogy el is kísérte osztályunkat.

Varga Elektra és Bohocki Rozi

Mesevetélkedı
Az elızı évekhez hasonlóan az idén is több csapat indult a 7mérföldes
csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedın. Az elsı két fordulót
iskolánkban rendeztük meg. Fordulónként 4-4 mese ismeretérıl tettek
tanúbizonyságot a tanulók.
2013. január 25-én a hetedikes és
nyolcadikos tanulók jégkorcsolyázni mentek
Szegedre. Mindenki korán ott volt a
buszmegállóban, nehogy lekéssék ezt a
remek alkalmat, hogy kiszabaduljanak egy
délelıttre az iskola falai közül.

A feladatok megoldásához a meséket ismerni kellett a legapróbb részletekig. A
négy csapat fej-fej mellett haladt, s a feladatok pontos megoldásai mutatták,
mennyire felkészültek a vetélkedıre.

Amikor megérkeztek, és beléptek az
öltözıbe, mindenki villámgyorsan vette fel,
vagy bérelte ki a korcsolyákat, és már
indultak is a jégre. A gyerekek élvezték ezt a
jó kis kirándulást, és örömmel mennének
többször is.

De mint minden versenyben itt is voltak továbbjutók a középdöntıbe:
Elsıként „A négy nyulak” csapata (tagjai: Csata Emma, Kovács Fruzsina, Papp
Dorina, Szikula Ádám, felkészítı tanáruk Kozmáné Vastagh Judit);
másodikként: a „Mesemanók” csapata (tagjai: Csurgó Eszter, Lux Adél, Lux
Orsolya, Ördög Balázs, felkészítı tanáruk Rajczi Cecília);
A csoport tagjai nagyon szépen köszönik
Luxné Fodor Szilvia tanárnınek és Dudás
Zoltán tanár úrnak, hogy elkísérték ıket és
vigyáztak testi épségükre!
Brasnyó Virág

harmadikként: a „Meseország” csapata (tagjai: Chen Natália, Ujvári Réka, Papp
Levente, Szekeres Dániel, felkészítı tanáruk Fazekasné M. Éva) jutott tovább.
A középdöntıre jó felkészülést és sok sikert kívánunk a csapatoknak!

A HírNewzó híreit nyúzták: Brasnyó Virág, Varga Elektra, Bohocki Rozália, Szabó Dávid, Rácz-Fodor Ákos, Szabó Martin, Kovács
Laura, Hegedős Alexandra, Vas Gergı, Császár Norbert.
A HírNewzókat nyúzta: Tóthné Gál Kinga.
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Röszke, Felszabadulás u. 121.

Energiatanúsítvány készítés
Lakóépületek energetikai vizsgálatát vállalom
rövid határidıvel. A tanúsítás menetét gyorsítja,
ha az ingatlanról rendelkezésre állnak építész
tervek, amennyiben nincs az épület helyszíni
felmérésével
pótolható.
A
tanúsításhoz
mindenképp szükséges legalább egy helyszíni
szemle a főtött terek határoló szerkezetirıl és a
gépészeti rendszerrıl.
Ha szüksége van ingatlan eladásakor, vételekor,
bérbeadásakor, ill. használati engedély iránti
kérelemhez az alábbi számon tud elérni:
Paku Zoltán +36/30/443-5238
jog. szám: TE 06-5012/2017

AKCIÓS AJÁNLATUNK
Tartós tej 1,5 %-os 1 l
Kristálycukor 1 kg
Tchibo Family Kávé 250 gr
Lorin öblítı 1 l
Tojás nélküli száraztészta 1 kg
Coala papírtörlı 2 tek. 2 rétegő
Finomliszt 1 kg
Napraforgó étolaj 1 l
Müller WC papír 8 tek. 3 rétegő
Tomi Kristály mosópor 2 kg

159 Ft
259 Ft
399 Ft
299 Ft
349 Ft
139 Ft
149 Ft
399 Ft
390 Ft
1.190 Ft

Ajánlatunk február 28-ig illetve a
készlet erejéig érvényes!
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.00, SZ: 7.30-12.00

Falusi Suttogó
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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

Kerti munkát, ház körüli kisebb
javítást vállalok! Leinformálható!
Telefon: 30/433-2169

2013. február

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: 273-354,
Bende Sándorné

Röszkei lángossütıbe
megbízható munkatársat keresünk!
Érdeklıdni: 06 30/ 665 49 55

Agyagos utcai 1 ½ szobás lakás
ELADÓ vagy KIADÓ!
Érd.: 06 70 323 17 78

2013. FEBRUÁR 1- TİL A KIFIZETÉSI KÉRELMEKET ELEKTRONIKUS ÚTON KELL BENYÚJTANI
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2013. február 1- tıl a kifizetési kérelmeket ELEKTRONIKUS ÚTON, ÜGYFÉLKAPUN
keresztül kell benyújtani minden, az általunk kezelt pályázat tekintetében. Beadási határidı: 2013. február 1. – május 31.
Az erre vonatkozó jogcímenkénti MVH közlemények az alábbi linkeken érhetık el:
LEADER 19/2013. (I. 22.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk192013
Vidéki örökség megırzése 24/2013. (I. 22.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk242013
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 25/2013. (I. 22.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk252013
Falumegújítás és fejlesztés 26/2013. (I. 22) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262013
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 27/2013. (I. 22) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272013

ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGA
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédı
Egyesület Elnöksége tájékoztatja tagjait, hogy 2013.
március 16-ére környezetvédelmi napot szervez.
Gyülekezı reggel 8.00 órakor a csónakkikötınél.
Kérem az egyesület tagjait, hogy lehetıleg minél
többen vegyenek részt a Gyálai Holt-Tisza Lisztes
és Sárgás szakaszának szépítésében.
Ezen a napon a munka végeztével csak azon
tagjainknak biztosítunk lehetıséget a horgászatra
akik részt vesznek a munkában.
Örömmel tájékoztatom a horgászokat és a horgászat
iránt érdeklıdıket, hogy egyesületünk ez év június
24-28. között általános iskolás korú gyermekek
részére bentlakásos horgásztábort szervez
önköltségi áron. Részletesebb tájékoztatást a
következı számokban olvashatnak.
Magyari László
elnök

A Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület 2013.
február 22- én 15 órai kezdettel
ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGÁT
szervez Röszke, József Attila u.
20. szám alatti székhelyén.
Jelentkezni lehet a Macsek Kisállateledel és Horgászboltban,
nyitvatartási idıben Fazekas Tibornál (06-30/579-26-16) valamint
ügyfélfogadások alkalmával a József Attila u. 20. szám alatt.

Ingyenes vizsgára való felkészítést tartunk
2013. február 21-én 17 órától
a vizsga helyszínén.
Horgászati alapismereti tankönyv
kapható 1000 Ft/db áron.
Vizsgadíj 3.500 Ft/fı
15 éves kor alatt 1.000 Ft/fı,
mely a vizsgabizonyítvány
árát is magába foglalja.

2013. február
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Feladványunk
két
fı
sorában Geoffrey Chaucer
(1343-1400 ) filozófus, az
angol költészet atyjának
megállapítása rejtızködik.
Januári számunk megfejtése: Ha valakinek problémája van veled, mindig jusson eszedbe, hogy
az az ı problémája.
Elızı számunk nyertese
Tóthné Hajni, nyereményét a Teleházban veheti
át.
Megfejtéseiket interneten
a telehaz@roszkenet.hu email címre is beküldhetik.
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Röszke Község Képviselı
Testületének lapja
Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92

Szerkesztıség:
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

FRISS

Tel.: (62) 573-030

EBLAK

RUBÍDIUM
VEGYJELE

Szerkesztıség vezetı:
Borbásné Márki Márta

KÖR KÖZEPÉN ÁLL

T

FALUSI SUTTOGÓ

SZÓTAG
RÉSZE

ZENESZERZİNK

VILÁGJÁRÓ

NÚTOLÁS
KEZDETE

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

Falusi Suttogó
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Anyakönyvi hírek
Kereszteltek:
Január 20.: Dobó Hanna,
Dobó Gábor és Börcsök Andrea gyermeke

2013. február

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
Liturgikus rend:
hétfı, 17 óra: rózsafüzér-imádság
kedd, 17 óra: szentmise
szerda, 17 óra: igeliturgia és katekézis
csütörtök, 17 óra: zsolozsma
péntek, 17 óra: bőnbánati liturgia és szentségimádás
szombat, 17 óra; vasárnap 9 és 17 óra: szentmise

Temetések:
Január 8.: Hajdú Gézáné Márki Etelka
(†2012. december 27., életének 90. évében)
Január 8.: Mulati Lajos
(†2012. december 30., életének 75. évében)
Január 17.: Baranyai László
(†2013. január 8., életének 67. évében)

Január 22.: Csiszár Józsefné Kovács Rozália
(†2013. január 15., életének 88. évében)
Január 24.: Simon Györgyné Széll Mária
(†2013. január 17., életének 84. évében)

Hirdetések:
Január folyamán a hétköznapi liturgikus alkalmak a gyászmisék kivételével a templom sekrestyéjében lesznek megtartva. A
kezdési idıpont esténként továbbra is 17 óra.
A házszenteléseket folyamatosan végezzük a Felszabadulás utcától az 5-ös autóút felé esı kisebb 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. A külterület házainak szentelésére terveink szerint február végén, március elején kerül sor.
Szentmiseszándékok irathatók a plébániahivatalban, vagy a szombati és vasárnapi szentmisék elıtt, ill. után a sekrestyében.
Akik 2013-ban házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék február folyamán a plébániahivatalban.
Kérjük mindazokat, akiknek lejárt a bérleti joga a röszkei katolikus temetıben lévı sírhelyekre, újraváltási igényüket
jelezzék a röszkei plébániahivatalban. A lejárt sírhelyek listájáról a röszkei temetı bejáratánál kihelyezett hirdetıtáblán,
a röszkei plébániahivatal weblapján (www.plebaniahivatal.roszkenet.hu), vagy személyesen, ill. telefonon és e-mailben a
plébániahivatalban tájékozódhatnak. Felhívjuk az érintettek figyelmét, a hatályos temetıi törvényben biztosított
jogkörünknél fogva az újra nem váltott sírhelyeket 2014. január 1-jétıl másoknak adjuk bérbe.
Továbbá jelezzük, hogy a röszkei Egyházközségi Képviselıtestület 2013. január 31. ülésén hozott döntése értelmében
április 1-jéig határozunk meg méltányossági idıt azok számára, akiknek a sírhely feletti bérleti joga már évekkel ezelıtt
lejárt, de még nem rendezték az újraváltást. Április 1-jét követıen a sírhely-rendezéskor visszamenılegesen ki kell fizetni
a bérleti jog lejárta és az újraváltás közt eltelt idı után is a bérleti díjat.

Köszöntöm a februári Kék
Hírek minden Kedves Olvasóját! Következzenek híreink:
KÉK

HÍREK

Bőnügyi szakterület:
„Besurranó tolvajok”
Az elmúlt hónapban helyi sértettek sérelmére elkövetett ún.
besurranásos lopás bőncselekmények miatt indítottunk
nyomozást kettı alkalommal. Az elkövetı a nyitott
ingatlanba hatolt be – elkerülve a sértettek figyelmét – és az
egyik alkalommal motoros háti permetezıt, a másik esetben
pedig egy vízszivattyút tulajdonított el. A nyomozás –
körözés kibocsátása mellett – jelenleg is folyamatban van.
„Pénztárca lopás”
Helyi férfi sértett sérelmére elkövetett pénztárca lopás
bőncselekménye miatt rendeltünk el nyomozást, akinek
ırizetlenül hagyott pénztárcáját a benne lévı személyes
okmányokkal tulajdonították el a lakásából. A nyomozás
eredményeként egy szegedi illetıségő férfi elkövetı került
gyanúsítottként kihallgatásra a cselekmény megalapozott

gyanúja miatt. Az elkövetıvel szemben folytatott bőnügyi
vizsgálat folyamatban van.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Január hónapban közlekedési baleset településünkön nem
történt. A közúti közlekedési szabálysértések a korábbi
hónapokhoz képest jelentıs változást nem mutattak.
Továbbra is visszatérı problémaként jelentkezik a gépkocsik
mőszaki állapotával, valamint a kerékpárok kivilágításával
kapcsolatos problémák, melyre 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
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Falusi Suttogó
Kossuth Mezıgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó februári sportoldalán. A mostani beszámolót a sportoldalon a
sakk és annak szerelmesei kapják meg teljes egészében, mivel a többi szakosztály még az év elején nem hírképes!
Sakk: A picinyke bevezetı után megosztom a sportág helyi kedvelıivel Bartos Ferenc szakosztályvezetı képes
beszámolóját, miszerint Magyarország nıi sakk bajnoka a Röszkei Sportkör versenyzıje!
„2012 decemberében rendezték meg a Magyar Nıi
Bajnokság döntıjét Kisvárdán, ahol csapatunk tagja, Papp
Petra az ötödik kiemelt volt. Végig vezetve, mindkét
olimpiai csapattársát legyızve, megérdemelten lett elsı. Az
utolsó forduló elıtt már teljes ponttal vezetett, de végül fél
pontos elınnyel nyerte a versenyt, ezzel megszerezte elsı
bajnoki címét.
Az NB I B-s és NB II-es csapatbajnokságokban csapataink
remekül szerepelnek. Utoljára a második forduló után jelent
meg beszámoló a Falusi Suttogóban, így most egy kicsit
több eredmény vár bemutatásra.
A harmadik fordulóban az NB I B-ben a Hajdúszoboszló
vendégeként, gyıztünk 7–5 arányban, majd hazai
mérkızésen a Karcag csapatát vendégül látva, 9,5–2,5
arányban diadalmaskodtunk. Ezután a Maróczy SE
vendégeként győjtöttünk be 7 pontot a 12-bıl, majd a
Papp Petra szenzációs gyızelme a Magyar Nıi Bajnokság döntıjében!
hatodik fordulóban, a Hóbagoly SE ellen szereztünk 7–5
arányú gyızelmet.
A csapat legerısebb játékosa, Sergey Grigoriants orosz
nagymester saját versenyei miatt csak az utolsó mérkızésen
tudott rendelkezésünkre állni, ezért a tartalékosan felálló
csapattól, nagyszerő az eddig megszerzett második hely, és
5 gyızelmünk mellett mindössze egy döntetlent
engedélyeztünk az ellenfeleknek.
A csapat ifjúsági játékosa, Péczely Sebastian Zsombor,
nagyszerő játékával hívta fel magára a figyelmet, hisz eddigi
5 játszmájából hármat megnyert, és kettı végzıdött
döntetlennel, miközben sokkal erısebb ellenfelekkel került
szembe.
Az NB II-es csapat is szenzációs eredményeket produkál. A
csapat jelenleg a negyedik helyen áll, miközben úgy
számoltunk, hogy a 8–10. helyen végezhetünk. A csapat egy
Az ötfıs képen balról, Seszták Miklós, a Magyar Sakkszövetség elnöke,
mellette Gara Tícia, Papp Petra, Dudás Eszter és Leleszi Tibor,
vereség mellett 5 gyızelmet aratott, olyan ellenfeleket is
Kisvárda polgármestere.
legyızve, akiktıl joggal számoltunk vereséget, de – hála a
töretlen csapatszellemnek és a küzdeni akarásnak-, nem jött be a papírforma. Az egyetlen vereség a feljutásra esélyes Újszász
csapatától szenvedtük el, még a második fordulóban azóta a csapat Abony ellen itthon, 8,5–3,5 arányban nyert, majd Gyulán,
a hazai csapat ellen 7–5-re nyertünk. Az ötödik fordulóban a TÁKISZ (Kecskemét) csapatát fogadtuk és 7–5 arányban
kerekedtünk felül. A hatodik fordulóban Debrecenbe kellett utaznunk és 9–3 arányban diadalmaskodtunk. Külön ki kell
emelni a saját neveléső ifjúsági játékosok teljesítményét, hiszen Retkes Péter 3 gyızelem mellett kétszer játszott döntetlent és
azért nem játszott 6-szor, mert az NB I B-ben helyettesítette Péczely Zsombort az egyik fordulóban, és ott is
gyızedelmeskedett. Hıs Dániel Dominik 100 százalékos teljesítményt nyújtott, eddig háromból három pontot szerzett. Kis
Balázs János is igen szépen szerepelt, hiszen 75%-os teljesítményt mondhat magáénak. A hat mérkızésen 4,5 pontot szerzett,
négy gyızelem mellett, egy döntetlen és egy vereség a mérlege. Meg kell említeni, hogy a csapat doyenje, Vér Imre, 5
mérkızésbıl 2,5 pontot győjtött és sok fiatalabb csapattársunknak példát mutat küzdeni tudásával és akarásával.
Megyei csapataink közül a Röszkei SK III. a második helyen áll 5 forduló után, míg a Röszkei SK IV. a 10. helyen várja a
folytatást. Itt azonban meg kell említeni, hogy ık egy mérkızéssel kevesebbet játszottak. A bajnokságot a Szentes I. csapata
vezeti, tudni kell azonban, hogy ık végre sikeresen pályázhatnak a feljutásra, miután hazavitték a szentesi lakosokat, akik
eddig más csapatokat erısítettek!”
Labdarúgás: Legnagyobb sajnálatomra a szakosztályból érkezı híreket nem lehet egy lapon említeni a sakkosok sikeres
menetelésével! A következı Suttogó sportoldala teljes egészében a labdarúgó szakosztályé lesz, hiszen február 21-ével
bezárólag lezajlik, az átigazolási „ırület”! Kész tényekkel tudok akkor már szolgálni, ki maradt, ki ment el, és életben maradte a csapat egyáltalán, mert sajnos ez is benne van a pakliban!
HB

