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DOMASZÉK-RÖSZKE ÁMK ORBÁN DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖSZKE
ezúton közli a fenntartó hirdetményét:

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában
mőködı általános iskolákba történı beíratásra
Értesítjük az érintett szülıket, hogy a 2013/2014. tanévre történı általános iskolai beíratásokra az alábbi idıpontokban kerül
sor:

2013. április 8. - 9. (hétfı, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülı köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára beíratni.
Az elsı évfolyamra történı beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételrıl elsı fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató

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!

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!
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Falusi Suttogó

Újra elindul a községi könyvtár szervezésében ez a nagysikerő olvasásnépszerősítı program!
A mai rohanó világunkban, amikor minden csatornán a médiáé a fıszerep, elfelejtettük, hogy milyen
élményt is kaphatunk a könyvektıl. A kész, elıállított információk hasznosabbnak tőnnek számunkra, mint
a képzelet és a fantázia lehetısége és élménye. Pedig a könyvek nevelnek, tanítanak, fejlesztik a
szókincsünket és nem utolsó sorban egy könyv segítségével az általunk megálmodott világ fıszereplıivé is
válhatunk. Olvasni jó, olvasni a legjobb. A könyvek az élet legnagyobb örömei közé tartóznak. Ha te is így
gondolod, akkor várunk nagy szeretettel a községi könyvtárba, ahol kedvedre válogathatsz, a megadott könyvekbıl. Gyere el
hozzánk, hidd el, igazi kalandokban lesz részed!
„A könyv a lélek világossága, a test tükre; megtanít az erényre, és előzi a bőnt; ı a bölcsek koronája, az utazó kísérıje, az otthon barátja, a beteg
vigasztalója, a kormányzók társa és tanácsadója, az ékesszólás illatdoboza, gyümölccsel teli kert, virággal ékes rét; ha hívják, jön; mindig
készenlétben van, mindig elızékeny; ha megkérdezed, rögtön válaszol; felfedi a rejtettet, megvilágítja a homályosat; balszerencsében megsegít, jó
szerencsében mérsékletre oktat. (Ismeretlen szerzı a XIV-XV. századból)

Legkisebbeknek:
Csukás István: Pom Pom meséi
1. Madárvédı golyókapkodó
2. Civakodó cipıikrek
3. Ásító szörnyeteg
4. Bátor tintanyúl
5. Szegény Gombóc Artúr
Magyar mondák: A Tihanyi visszhang
Magyar mondák: Lehel kürtje
Benedek Elek: A csúnya királyfi és a szép
királykisasszony
Varró Dániel: Akinek a foga kijött

Ifjúsági:
Rónaszegi Miklós
1. Hínáros tenger
2. A királynı kalóza
Magyar Katalin: Jeripusz
Astrid Lindgren:
1. Harisnyár Pippi hajóra száll
2. A déltengeren
Fekete István: Hú
F. H. Burnett: A titkos kert
J. F. Cooper:
1. A préri
2. Vadölı
3. A vörös kalóz
Csukás István: Kemény kalap és krumpliorr
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Thury Zsuzsa: Amerikából jöttem

Darvasi László: Trapiti
Kate Saunpers: Cicus és a Büdös Macskák
háborúja
Láng György: Tamás- templom karnagya
Fehér Klára: A földrengések szigete
Elisabetta Gnone: Shirley varázslatos napjai
Paul Maar: Felbukkan szombóc
Jean Webster:
1. Erre csak Patty képes
2. Nyakigláb apó
3. Kedves ellenségem
L. M. Montgomery:
1. Anne új vizekre evez
2. Váratlan utazás
Békés Pál:
1. A félılény
2. A kétbalkezes varázsló
Lázár Ervin: A manógyár
Lois Duncan: Kutyaszálló
Mark Twain: Pudingfejő Wilson
Hugh Loftong: Doktor Dolittle és a
madárposta

Felnıtt
Stieg Larsson
1. A Tetovált lány
2. A lány, aki a tőzzel játszik
3. A kártyavár összedıl
George Orwell
1. 1984

2. Állatfarm
Gabriel Garcia Marquez: Egy emberrablás
története
Csin Ping Mej: Szép asszonyok egy gazdag
házban
Paulo Coelho
1. A Zarándoklat
2. A portobelloi boszorkány
3. Alef
William Faulkner: A legyızhetetlenek
Vámos Miklós: Szitakötı
Márai Sándor: Sirály
Kundera: A lét elviselhetetlen könnyősége
William Golding: A legyek ura
Victor Hugo: A nevetı ember
Szilvási Lajos:
1. Ott fenna a hegyen
2. Hozomány
3. Lélekharang
Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek
P. D. Jephson: Egy hercegnı útja
Joseph Heller: A 22-es csapdája
Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka
Sütı András: Az Idı markában
Robert Merle: Két nap az élet
Örkény István: Nászutasok légypapíron
Julio Cortázar:
1. Átjárók
2. Sántaiskola

A programban részt vehetnek osztályok és különálló csoportok is. Minden résztvevınek a megadott mővekbıl kell olvasnia,
melyek értékes pontokat érnek. Olvashatnak szülık, nagyszülık, testvérek, szomszédok, rokonok és bárki, aki szeretné segíteni a
résztvevı gyerekek pontgyőjtését. A pontokat Szekeresné Ábrahám Gyöngyinél vagy Kozma Zsófiánál kell érvényesíttetni. 2013.
június 22-én a ballagási ünnepélyen hirdetjük ki a legjobb és a legtöbb mővet olvasott csoportot, vagy osztályt. A program 2013.
március 18-án indul. Mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok!
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi

A fénykép, mint tudjuk, egy emlék. Akár egy ballagásról, esküvırıl, vagy osztálykirándulásról, de mindig jó
érzéseket ébreszt bennünk. Ám tudjuk-e, milyen nagy jelentıséggel bírt, ha a régmúlt idıkben valaki
elmondhatta magáról, hogy készítettek róla portréfotót, amikor sokan még azt sem tudták elképzelni, mi az a
fényképezı-szerkezet? Erre keresünk választ a mővelıdési házban április 19-én, pénteken 16 órától, ahova sok
szeretettel várjuk Önöket egy jelképes idıutazásra. A délután folyamán megismerkedhetnek a fényképezés kialakulásával, a régi
technikákkal, megtudhatják, honnan ered a fényképészet, és a kezdeti eljárásoktól egészen a mai digitális képalkotásig kalauzoljuk
Önöket. Az elıadás során bemutatjuk, milyen változáson ment keresztül 1839. óta ez a mára már tömegszintő mővészeti ág, és
választ keresünk arra is, vajon a fényképezıben lévı filmtekercs, vagy a DVD-n tárolt képformátum számít igazi fotónak. Nagy
szeretettel várunk mindenkit a programra!
Tóth Kitti
IKSZT-munkatárs

Falusi Suttogó
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Sokan úgy tartják, hogy a tánc is egy nyelv.
Egyetemes, mindenki megérti, hisz mindegy, milyen
nyelvet beszélünk, milyen nemőek, vallásúak vagyunk,
legyünk kicsik, vagy nagyok, idısek vagy fiatalok,
gazdagok vagy szegények, a tánc mindannyiunkhoz
beszél. Talán mindenkihez másképp szól, mindenkinek
mást jelent, de mind megértjük valahogy. Néha a zenét
sem kell hallanunk ahhoz, hogy megértsük, mit mond a
tánc. Március elején három röszkei amatır tánccsoport
is szólt hozzánk ezen a különleges nyelven. A
hastánccsoport spontán ötlete pár hónapnyi szervezés
után végre valósággá vált és egész estés táncgálával
nyőgözték le a nagy létszámú közönséget. Tóth Roberta vezetésével a felnıtt, Horváth Bettina vezetésével a gyermek hastánccsoport
lenyőgözı koreográfiát láthattuk, valamint vendégfellépıként Kerek Tímea
gyermek modern tánccsoportjaiban is gyönyörködhettünk. Aki táncolt már életében,
tudja, milyen hatalmas elszántság, mennyi munka kell ahhoz, hogy egy koreográfia
a színpadon is megállja a helyét. Rengeteg gyakorlás, sok eltévesztett mozdulat,
bosszankodás, fáradtság, néha fájdalom vezet el addig, míg a táncos elégedetten tud
színpadra állni. Ez azonban csak a dolog technikai része. A lépések elsajátítása után
jön az igazi munka. Megtölteni a mozdulatot érzéssel, élettel. Ettıl lesz különleges
és egyedi. Ettıl beszél majd hozzánk. Egy idézetben olvastam, hogy a tánc az
életöröm diadala, bármelyik stílusról is beszéljünk. Köszönjük a tánccsoportok
rengeteg munkáját és azt, hogy március 2-án, szombat este együtt nézhettük végig,
hogyan arat diadalt az életöröm, és hogyan érinthet meg bennünket ez a lenyőgözı
nyelv, a tánc nyelve.
Kozma Zsófi / Fotók: Turucz József

Kislánykoromban még nem gondoltam, hogy egy papírsárkányhoz fog kötıdni gyerekkorom
egyik legszebb emléke. Történt ugyanis, hogy az óhajtott póni helyett nagybátyám egy nádból,
meg papírból összetákolt fura szerzettel lepett meg. No ez meg mire lehet jó? Gondoltam kissé
csalódottan, ám ezt az érzést gyorsan felülírta a csodálat, amit az égen himbálódzó fura
színesfarkú kis figura váltott ki belılem. Nem is kellett más hozzá, csak a szél. Ki gondolta
volna? Onnantól már csak az érdekelt, hogy az én kezemben legyen a madzag. Eszelıs egy élmény volt irányítani azt a sárkányt.
Nagyobb volt, mint én, de olyan könnyedén siklott a levegıben, hogy tényleg csak ámulattal tudtam nézni. Még ma is emlékszem,
milyen érzés volt elengedni, hogy kapott alá a szél és vitte egyre magasabbra és hogy próbáltam elkerülni, hogy földet érjen. A
sárkánnyal együtt kicsit én is repültem. Életem elsı sárkányozása elképesztı volt, a fura kis papírlény pedig pillanatok alatt maga mögé
utasította a póni és barbi arzenált. Ha Önök is emlékeznek még, milyen volt sárkányt eregetni, ha szeretnék megmutatni ugyanezt az
élményt a gyerekeiknek, vagy csak szeretnének eltölteni együtt egy vidám családi délelıttöt, mi szeretettel várunk mindenkit április 6án, szombaton 10 órától a Hunyadi utcai játszótér melletti zöld területen. Ha az idı is úgy szeretné és a széljárás is kedvezı, sok
papírsárkányt repíthetünk a levegıbe. Nádat, papírt, színes filceket, kreppapírokat, madzagot biztosítunk, valamint limonádéval, és
zenével várjuk a sárkányozni vágyókat. Néha nem drága ajándékokra, hanem együtt töltött idıre és közös élményekre van szükség, a
legjobb dolgok pedig sokszor tényleg ingyen vannak.
Kozma Zsófi

Kormányzati ügyfélkapu használata
Manapság az ügyintézések egyik elengedhetetlen feltétele az ügyfélkapu használata. Igyekszünk hozzájárulni ahhoz,
hogy a lakosság mélyebb betekintést nyerjen a kormányzati portálok használatába. Ezért 2013. március 27-én szerdán
16 órától szeretettel várjuk azokat az érdeklıdıket, akik szeretnék megismerni vagy elmélyíteni ismereteiket az
ügyfélkapu egyes keresési, ügyintézési lehetıségeivel kapcsolatban.
Szőcs Judit
IKSZT munkatárs
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Mesélı sikerek
Február 22-én, az iskolai farsangi ünnepségen átadtuk a meseíró
pályázatunk nyerteseinek járó jutalmakat. Még egyszer köszönjük
szépen a vidám meséket! Ezek közül kettıt szeretnénk megosztani
Önökkel is újságunk lapjain keresztül. Szabó Dorina harmadik, és
Kovács Laura hatodik osztályos tanulók meséit olvashatják.
Tóth Kitti

Idıutazás
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tizenkét év körüli kislány. Ez
a kislány nagyon szemtelen volt. Sokszor beszélgetett az iskolában. A
tanárok ezért nagyon haragudtak rá. Sıt! Otthon sem fogadott szót.
Volt egy tükre, amit mindig magánál hordott. Egyik este leült a
laptopja elé. Elkezdett játszani. Egyszer csak sugarak jelentek meg, és
beszívta a kislányt magába a laptop. Amikor felébredt, egy királyi
palotában találta magát. Az ágya szélére rá volt faragva egy szív, amit
két galamb vett körül. A kislány itt sem érezte jól magát. Amit csak
kiejtett a száján, máris ott kellett lennie. Nem akarta megtanulni az
etikettet, és mindig nadrágban járt. Egyik nap maga elé hívatta a király
és a királyné. Nagyon szomorúan, de elzavarták a palotából. Elegük
lett belıle.
A lánynak eleinte tetszett a szabadság, de hirtelen megéhezett és
elálmosodott. Épp beért a faluba, amikor meglátott egy igen kicsi,
törpenagyságú embert, aki elıtt sorakoztak az almák. A lány odament,
elvett egyet és elszaladt, ahogy csak bírt, futott. Már nagyon bánta,
hogy így viselkedett, és hiányoztak neki az igazi szülei. Már majdnem
feladta, amikor meglátott három fiút, akik fociztak.
- Beállhatok közétek? - kérdezte a lány, akit különben Annának
hívtak.
- Ha akarsz, gyere! - mondták a fiúk.
Beesteledett, elindultak hazafelé. Anna ekkor elsírta magát.
- Miért sírsz?
- Mert nincs hova mennem. Hadd menjek veletek! - kérlelte ıket.
Beleegyeztek. Kiderült, hogy ık szabólegények. Megtanították Annát
a szabóság fortélyaira, hisz neki is segítenie kellett, ha enni-inni akart.
Hiszen, amit eladtak, attól függött, hogy esznek-e aznap, vagy nem.
Anna közben teljesen megváltozott. Megtanulta az illemet,
szorgalmat, alázatot, stb. Egyik nap a király megrendelést adott a
legényeknek, hogy varrjanak neki egy új palástot. A feleségének pedig
egy papucsot kért. A szabólegények megvarrták a palástot és a
papucsot, ameddig egy gyertya égett. Utána lefeküdtek alukálni. Anna
várta már, hogy elaludjanak. Elıvette a tükrét, és épp a szépen
ragyogó hold felé tartotta. Ettıl olyan világos lett a szobában, hogy
bele tudta hímezni a palástba és a papucsba a szívet a két galambbal.
Ez Anna jele volt.
Másnap elvitték a királynak a szabólegények. Ahogy fel akarta venni a
palástot, meglátta a hímzést, és a királyné papucsában is. Meg is
kérdezte, hogy ki hímezte bele a szívet a galambokkal. A fiúk
tiltakoztak, hogy nem ık voltak.
- Lehet, hogy Anna volt, aki már három hónapja nálunk él.
- Azonnal hozzátok elém!- utasította a fiúkat.
- Igenis felség, elébed hozzuk, de kérlek, ne bántsd! Annyira
megszerettük, mintha a testvérünk lenne.
Másnap reggel a király elé álltak a lánnyal. A király megölelte lányát,
hiszen nagyon megbánta, hogy elzavarta. De a lánynak hirtelen az
igazi szülei jutottak eszébe.
„Biztosan várnak már haza! Vagy örülnek, hogy eltőntem?”
Eszébe jutottak a régi emlékei, hogy hogyan viselkedett az
édesanyjával, hisz ı nagyon szerette. Na és vagánykodásai, nem
törıdései, örülök, hogy önfegyelmet ért el. Ekkor a király és a királyné

megkérdezték, hogy miért szomorú. Meleg érzés öntötte el. Elmondta,
hogy hiányoznak neki az igazi szülei, csak ık egy másik idıben élnek.
A királyi varázsló megkérdezte, hogy nála van-e még a tükre, hisz
avval egy perc alatt hazajut, csak meg kell várni a telihold eljöttét, ami
épp most lesz két perc múlva, és bele kell ugornia a tükörbe, és arra
kell gondolni, ahova szeretne menni.
- Hisz ez a tükör varázstükör! Bármikor meglátogathatsz bennünket. a király és a királyné könnyek között búcsúztak el az ı kis imádott
hercegnıjüktıl.
- Itt az idı! - Anna becsukta a szemét és a szülıi házra gondolt.
Amikor magához tért, végre a saját szobájában találta magát.
Recsegést hallott, a padló recsegését és belépett anyja. Hosszú-hosszú
ideig nem engedték el egymást. Az anyja nem tudta mire vélni a
dolgot, ugyanis az a hosszú út mindössze pár perc alatt zajlott le.
Ettıl fogva Anna elkezdett tanulni, jóravaló szorgalmas lány lett
belıle. Reggel kávét készített, segített a mosásban, takarításban. Az
anyukája nagyon büszke volt rá. Mindent együtt csináltak.
A lány a szabólegényeknél tanulta meg, hogyan kell embernek lenni.
Kovács Laura
6. osztály

A nagy barátság
Egyszer volt, hol nem volt egy mackó, akit úgy hívtak, hogy Füles.
Szomszédjában lakott a nyúl, akit úgy hívtak hogy Bori, akivel
minden délután együtt mentek ki az erdei tisztásra, hogy találkozzanak
barátaikkal. Egy nap már nagyon várták ıket itt Lóri a vaddisznó és
Elza a tigris, meg Füles. S egyszer csak megszólal Elza:
- Nem találom Pankát, a kengurut, egész végig ıt kerestem, de sehol
sem találtam.
- Ne aggódj, segítek megkeresni, biztos megtaláljuk. S ekkor
elindultak és járták az erdıket. Ekkor meglátták Pankát és megnézték
hogy van-e baja. De nem volt, hanem csak nagyon-nagyon mélyen
aludt, de felkeltették. Ekkor elmentek az erdei tisztásra beszélgetni.
Egyszer csak elindultak hazafelé. Fülest, mikor hazaért, meglepetés
fogadta, mert születésnapja volt. Amikor belépett, mindenki kiáltotta:
„Meglepetés!”
- Köszönöm Lóri az ajándékot – tıle mézet kapott. Elza egy tábla
csokit adott neki és egy nagy tévét. - Köszönöm az ajándékokat!
- Hé Füles, elmegyünk valahová?
- Persze, de hová?
- Hát az erdıbe bóklászni!
- Ez egy jó ötlet! Indulunk?
- Igen.
- Melyik erdıbe? - kérdezte Elza.
- A tó mellettihez.
Mikor odaértek, nagy meglepetés várta Fülest, mert Bori és Panka
meghívta az erdı összes lakóját.
- Szia! Ez meg mi?
- Ez? Meglepetésparti. Úgy látom mindenki jól érzi magát – mondta
Bori.
- Igen – válaszolta Füles. - Álmodni se mertem volna ilyen szülinapi
buliról! Én annyira boldog vagyok, hogy ilyen jó barátaim vannak. - S
ebben a pillanatban elkezdett esni a hó. - Ez volt az álmom! - kiáltott
fel Füles.
Mindenki örült a hónak és elkezdtek hócsatázni. Amikor beesteledett,
mindenki hazament. Másnap megint elkezdtek játszani, de még
mindenki az elızı napi partiról beszélt. És boldogan játszottak tovább,
és így ment ez minden nap, amíg meg nem haltak.
Szabó Dorina
3. osztály

Tavaszi kavalkád a mővelıdési házban
Szeretettel várunk mindenkit 2013. március 23.-án, szombaton 14 órakor kezdıdı játékos szórakoztató
vetélkedınkre. A tavaszvárás jegyében megrendezésre kerülı sportos és szellemei „megmérettetésnél” számítunk a
vállalkozó szellemő, játékos kedvő fiatalokra és idısebbekre egyaránt. A változatos feladatok megoldásához
szükség lesz kreativitásra, leleményességre és ügyességre. Töltsünk együtt egy játékos, szórakoztató délutánt!
Szőcs Judit
IKSZT munkatárs
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Az IKSZT-program keretein belül
Gyöngyfőzı hétnek adott otthont
mővelıdési házunk könyvtára február
18. és 21. között. A program során a
hozzánk ellátogató gyerekek és
felnıttek szebbnél szebb karkötıket,
nyakláncokat
főztek,
sok
kis
kabalaállat is elkészült, s néhányan
megpróbálkoztak a sokak által csak
'életfaként'
ismert
gyöngyfa
elkészítésével is. Az elkészült
tárgyak, ékszerek csodálatosak lettek,
és nagyon reméljük, minden családban nagy sikert arattak. A nagy érdeklıdésre való tekintettel igyekszünk a késıbbiekben is
hasonló programot szervezni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött, hogy megtisztelt minket részvételével!
Tóth Kitti
IKSZT-munkatárs

KELE ZSELYKE LILLA
2013. 01.29.
Anya: Fábián Alexandra
Apa: Kele Tamás

VÁRADI LILI
2013. 02.08.
Anya: Sutus Nikolett
Apa: Váradi Szabolcs Pál

Februárban ismét nagyszerő eseménynek lehettünk résztvevıi,
szervezıi, ugyanis február 11-én EU élelmiszeradományt
osztottunk ki községünk lakói között. Csak egy pár mondatban,
hogy hogyan is jutottunk ehhez hozzá.
Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély
programot a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
szervezte. Az országos program keretében az EU-s forrásból
elıállított élelmiszereket az MVH és a vele – nyertes pályázat
alapján – szerzıdött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési
Alapítvány közremőködésével juttatta el a magyarországi
rászorulók részére. 2012-ben ide, a Gyerekétkeztetési
Alapítványhoz
nyújtott
be
pályázatot
településünk
önkormányzata, amit akkor sikeresen meg is nyert. Ennek
köszönhetıen a tavaszi fordulóban tejtermékeket kaptunk. Biztos
sokan emlékeznek rá, hogy múlt év májusában tartós tejet és
kakaót osztottunk. Majd a pályázatnak az ıszi fordulójából
kimaradtunk, mivel az alapítvány kevesebb élelmiszert kapott és
így egy települést csak egy fordulóban tudott támogatni. Épp
ezért ért minket január végén váratlanul, de nagy
meglepetésként, hogy ez a pályázat nem zárult le, hanem lett egy
III. fordulója is, amiben Röszke ismét támogatott településként
szerepelt. Nagyon megörültünk neki, és az értesítés után azonnal
el is kezdtük ennek a szervezését, intézését. Ebben a fordulóban
tartós élelmiszereket kaptunk, lisztet, tésztát, omlós kekszet és
konzerv kukoricát, összesen 6282 kg mennyiségben. Ezt a nagy
mennyiségő élelmiszert pontosan 996 röszkei lakos között
osztottuk szét február 11-én. Eredetileg 3 napra terveztük az
osztást, így is lett meghirdetve, de az elsı nap minden elfogyott.
Mi lepıdtünk meg a legjobban, mikor délután 5 órára nem
maradt semmi. Minden élelmiszert kiosztottunk. Nem is
gondoltuk volna, hogy ilyen nagy lesz az érdeklıdés. A másik

két napra meghirdetett osztást így vissza kellett mondanunk,
mivel nem volt már mit kiosztanunk. Azt tudni kell, hogy most
nem kaptunk akkora szabad kezet, mint a tavalyi osztásnál, mert
míg az I. fordulóban a kiosztás módjáról mi dönthettünk, most
viszont meg volt szabva egy mennyiségi korlát, amitıl nem
térhettünk el. De remélem azért így is mindenki megelégedve
távozott a kapott élelmiszer mennyiséggel. Én úgy gondolom,
hogy az a több ezer kilógramm élelmiszer, amit kaptunk és
kiosztottunk, és az a majd ezer ember, aki ebbıl részesült, az
nagyon szép és mindenképp említésre méltó.
Az, hogy ez az élelmiszerosztás létrejött, nagyon sok ember
munkájának és önzetlen segítségének volt köszönhetı. Borbásné
Márki Márta polgármester asszonynak, aki támogatta és
segítette az élelmiszeradománnyal kapcsolatos összes
törekvésünket. Csonka Imrének, aki az élelmiszerek
Szigetszentmiklósról Röszkére történı szállításában nyújtott
nekünk nagy segítséget. Szögi Iminek, Strifler Józsinak,
Szekeres Iminek, akik segítettek nekünk, ennek a több, mint
6000 kg élelmiszernek a lepakolásában. László Gabinak, amiért
elment helyettünk Csonka Imrével az élelmiszerekért, valamint
segített a lepakolásban is. Szécsényi Mariannának, a helyi
általános iskola igazgatójának, aki megengedte nekünk, hogy a
Kisiskola egyik osztálytermét használhassuk raktárként, illetve a
kiosztás helyszíneként. Kordáné Icunak és Biténé Anitának,
amiért az adminisztrációhoz és az osztáshoz kapcsolódó
információkat, adatokat a rendelkezésünkre bocsátották.
Valamint a Mővelıdési Háznak, amiért a Kisiskola
osztálytermébe szervezett heti programjukat most a mi
kedvünkért átszervezték máshova.
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a támogatást és a soksok segítséget.
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Egyesületünk 2012. nyarán „Digitális kompetenciák a gyakorlatban
– Hozzáférés és hozzáértés” címmel nyújtott be szakmai pályázatot
az Emberi Erıforrások Minisztériuma Nemzeti Együttmőködési
Alap elnevezéső programjának pályázati kiírására. A kérelmünk
pozitív elbírálásban részesült, így 585.000 Ft összegő támogatásban részesültünk,
melyet eszközbeszerzésre és tanfolyam lebonyolítására fordítottunk.
Az informatikai tanfolyam 2 csoportban zajlott 2013. január és február hónapokban,
melyen összesen 33 fı, 45 év feletti röszkei lakos vett részt térítésmentesen. Az órákat
az Orbán Dénes Általános Iskola Röszke jól felszerelt informatika termében tartottuk
heti 2 alkalommal. Az oktató Perlakiné Ács Mária volt, aki a résztvevıket
megismertette az informatikai alapjaival, a szövegszerkesztéssel, az internetes
kereséssel, az elektronikus levelezéssel, az egyéb internetes kommunikációs
lehetıségekkel, valamint az Ügyfélkapu használatával. Minden tanulónak készítettünk
saját e-mail fiókot, és biztatásunkra sokan igényeltek ügyfélkapus hozzáférést is. A tanulók örömmel vettek részt az órákon, mindenki igyekezett
minél jobban elsajátítani az e-készségeket. Reméljük, hogy a képzéseken tanultakat a jövıben is hasznosítani fogják!
Az informatikai képzés záró rendezvényeként közösen meglátogattuk a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra informatika történeti kiállítását.
Világviszonylatban is jelentıs győjtemény várja az érdeklıdıket itt, a múlt értékeinek méltó megırzéséhez a Neumann János Számítógéptudományi Társaság sok éves munkájára volt szükség. Több tonna olyan mőködı számítástechnikai
eszközrıl és berendezésrıl van szó, amelyek nélkül ma nem létezhetne sem érintıképernyı, sem
laptop, sem okostelefon, sıt még az Internet sem. Mőködı telefonközpont, ruhásszekrény mérető
gépmammutok, elektroncsöves számítógép 1959-bıl, a Katica, a közelmúltban még COCOM-listán lévı
amerikai komputer valamint a gazdag
anyagot
felvonultató
Neumann
emlékszoba. Mind-mind külön is egy élı
történelem. A 2012 decemberétıl
megtekinthetı fantasztikus
állandó
kiállítás, amelynek győjteménye különös
idıutazásra hív a legmodernebb technika
segítségével (www.ajovomultja.hu).
A program másik részeként a Teleház
eszközeit fejleszthettük: 1 db digitális fényképezıgép, 1 db wifi router, mely a vezeték
nélküli internetezést teszi lehetıvé, továbbá 3 db LCD monitor került beszerzésre,
illetve 1 db számítógépet javítottunk fel új részegységekkel.
Perlakiné Ács Mária és Szécsi Andrea

Nemzeti
Együttmőködési Alap
NEA-KK-12-SZ-0360
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TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
Több hónapos elıkészítés után végre Röszkén is elindult egy kezdı angol képzés 60 órában 12 fıvel az
általános iskolában. Több szinten, több nyelvbıl, ill. informatikából közel 80 fı röszkei lakos regisztrált a
honlapon, nekik próbálok folyamatosan képzı intézményt és képzést összehozni.
A projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerıpiaci Kulcskompetenciák
Projektirodája, amely az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel konzorciumot alkotva valósítja meg a projektet.
A projekt lebonyolításában együttmőködı partnerként vesznek részt az NT Kft. által koordinált eMagyarország Pontokon dolgozó
eTanácsadók.
A projekt pénzügyi ütemezése miatt elképzelhetı, hogy egyes képzésekre nem tud rögtön bejelentkezni a tanulni vágyó, azonban
másik hónapban végzıdı képzésre még tud regisztrálni. A projekt ütemezése alapján a képzéseket 24 hónap alatt kell lebonyolítani.
Minden fontos információ elérhetı a www.tudasodajovod.hu weboldalon.
Perlakiné Ács Mária
eTanácsadó, 06-30/432-6988

Rozika néni azaz „Nénike” saját maga fogadott minket szép háza
kapujában azon a gyönyörő napon, mikor betöltötte a 90. évet. Jó kedélyő,
kedves fogadtatásban volt részünk, amikor becsöngettünk hozzá. A
szobákban már ott vártak testvérei gyermekei, akik nagy gonddal,
szeretettel veszik körül a mindennapokban is.
Rozika néni legidısebb testvérként sorra részt vett három fiatalabb testvére
ellátásában és felnevelésében. Nehéz idık jártak, a szülık paraszti munkát
végeztek, már egészen fiatal korban be kellett állni segíteni a földeken.
Szép gyermekkora volt, sokat fogócskáztak a nagy tanyaudvaron az Oláhsoron, majd bálba jártak a Népházhoz. Késıbb a férjével együtt már kocsi,
ló is volt a gazdaságban, de aztán minden megváltozott, 16 évig a
termelıszövetkezetben dolgoztak. „Három házat is felépítettünk kalákában,
a család összefogott és sorra mindenkinek így épült föl a háza.” Sajnos a
férj 24 éve meghalt, de Rozika néni a mai napig sokat jár ki hozzá a temetıbe, sétálva, gyalogosan.
”Magamra fızök, ellátok mindent magam körül. Tévét nem szeretek nézni, nem köt le, inkább beszélgetek a szomszédokkal,
barátnıkkel, akik meglátogatnak. Lucától Karácsonyig írom a naptárba az idıjárást, onnan lehet tudni, hogy milyen üdı lösz
gyüvıre.”
Maradjanak még, olyan jól érzem magam – marasztal bennünket, de sajnos el kell köszönnünk. Megígérjük, hogy öt év múlva
is jövünk köszönteni, de akkor is ilyen szellemi frissességben és egészségben szeretnénk találni.
Minden évben Rozália napon összegyőlik a tágabb család „Nénike” udvarán, kertjében és együtt ünnepelik, hogy vannak
egymásnak egészségben és szeretetben. Nagyon boldog születésnapot és még sok vidám kerti partit kívánunk!

Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére
A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen
2013-ban is pályázatot hirdet az európai vállalkozások ösztönzésére
létrehozott díj elnyerésére összesen hat kategóriában.
A „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat Európaszerte felkutatja és elismeri az Unió legkreatívabb és legsikeresebb
vállalkozóit, vállalkozásösztönzési projektjeit. A Díj céljai közé
tartozik a vállalkozási tevékenység ismertségének fokozása, a
legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása,
valamint a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása.
A Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik: nemzeti és
európai szinten. Az európai fordulóba két projektet juttat tovább a
magyarországi szakmai zsőri. Az Európai Zsőri Fıdíját – amelynek
díjazottja bármely kategóriából kikerülhet – az a pályázat nyeri el,
amely Európa legkreatívabb és leginspirálóbb vállalkozói
kezdeményezésének bizonyul.
A díjátadó ünnepséget - amelyre a nemzeti forduló összes
továbbjutója meghívást kap - az EU soros elnökségét adó Litvánia
rendezi az év végén. Az Európai Bizottság által szervezett Európai
KKV Közgyőléssel, valamint a KKV követek találkozójával

egybekötött rangos esemény díjazottjai találékonyságukért és céljaik
sikeres megvalósításáért részesülnek elismerésben.
Az elmúlt években két magyar sikertörténetet is díjazott az európai
zsőri: a megváltozott munkaképességő személyeket foglalkoztató
Panda Hotelt, illetve a Széchenyi Kártyát.
Az Európai Vállalkozási Díjat hat kategóriában osztják ki:
A vállalkozói kedv ösztönzése
A vállalkozói ismeretek növelése
Az üzleti környezet fejlesztése
A vállalkozások külpiacra lépésének elısegítése
A zöldgazdaság ösztönzése
Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlıségért
A pályázati kiírást, a jelentkezés lapot és az eljárási kézikönyvet a
lap jobbszélén, a csatolt dokumentumokban találja!
A jelentkezéseket a kkvdij@ngm.gov.hu email címre várjuk.
Nevezési határidı: 2013. június 2.
További információk elérhetık a Díj hivatalos Facebook oldalán és
az Európai Bizottság honlapján.
forrás: www.kormány.hu
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Közeledik a tavasz, egyre többet gondolunk a falunkat
körül vevı természeti értékek meglátogatására. Reméljük
hamarosan virágba borulnak a szikesek és sömlyékek. Jó
lenne, ha a tavasz hozna sok esıt szántóinkra és a
rétjeinkre.
Addig is örömmel számolunk be a programjaink
eredményeirıl, melyeket a csendes téli estéken
készítettünk. Elkészült a NEA Új Nemzedékek Jövıjéért
kollégium által támogatott (NEA-UN-12-SZ-0046
számú) a „Mit tegyek én, hogy településem 100 év
múlva is élhetı legyen?” címő
pályázatunk csodaszép kiadványa.
Ismét
megjelenünk
Röszke értékeit és szépségét
megjelenítı kiadványunkkal. A
kiadványegyüttes tartalmaz egy
könyvecskét, egy CD-t és 12 db
nagymérető posztert, a címe
Röszke
Egyedi
Tájértékei.
Kiadványt szerkesztette: Dr. Ladányi Zsuzsanna, és írták a
tudomány képviselıi mellett a
röszkei lakosok, akik információval, helyi tudásukkal segítették munkánkat. A több éves
kutató munkánk eredményét
színes,
látványos
formában
mutattuk be március 9-én a
Polgárırök
és
Horgászok
székházában. A kiadvány a CDvel beszerezhetı az egyesület székhelyén, és igényelhetı a TELEHÁZBAN.
Részt veszünk Magyar Természetvédık Szövetségével közösen a Svájci Föld Baráti
szervezet támogatásával egy biodiverzitás megırzési programban (errıl már korábban is
adtunk hírt). A programban az ország hat különbözı területérıl 6 szervezet vesz részt. Mi a
program keretében a röszkei helyi védett területek értékeit mutatjuk be. A programról az
összefoglaló kiadvány elkészült, melyet a TELEHÁZBAN és az egyesület székhelyén
lehet beszerezni.
A bemutató eseményei folytatódnak a tavasz folyamán. Elsı megjelenésünk egy kiállítás
lesz, melyet a CSEMETE Egyesülettel közösen valósítunk meg, Szegeden a Nagyállomás bejárati termében, március 25-tıl április 2-ig. Itt mi a
12 új poszterrel fogunk szerepelni. második rendezvényünk, április 12-én délután Szegeden lesz a TUDÁSTÁRBA, ide várjuk az érdeklıdıket.
A téma iránt érdeklıdık figyeljék a Falusi Suttogóban és az egyesület honlapján megjelenı hirdetéseinket.
Korábbi kiadványunkat a „Röszke Füvészkertje” Gyógyító növényeink, hangulatos találkozó keretében mutattuk be február 13-án a Petıfi Sándor
Mővelıdési Házban. A könyvecske iránt nagy volt az érdeklıdés, örömmel jelezzük, hogy sikerült újra megjelentetni, tudunk adni az
érdeklıdıknek. tavaszi tanösvény gondozási, fölújítási munkálatokhoz várjuk az önkéntes segítıket. A munkálatok idıpontjairól szintén a
hnlapunkon és a ttogóban lehet tájékozódni. Jelentkezni lehet a kornyzetved@roszkenet.hu e-mail címen. Mindenkit várunk, szükségünk van
segítı kezekre.
Sára Endréné elnök
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Február 23-án a Röszkei
Sporthorgász és Természetvédı Egyesület szervezésében népes vendégsereg foglalt helyet a helyi
mővelıdési ház dísztermében.
Horgászok, családtagok és
barátok vettek részt a
mulatságon. A Vajdasági
Nefelejts Együttes húzta a
talpalávalót. Az 1981-ben
alakult együttes énekese,
harmonikása, hegedőse,
tamburása, Oromhegyes
kántora nemrég a „Határon túli magyar kultúra
ápolásáért”
kitüntetést
kapott.
Ropták is rendesen a
vendégek a választékos, ízletes és bıséges vacsora elfogyasztását
követıen. Az est pompás színfoltja volt a Mórahalmi Arlechino
Táncegyütes lányainak produkciója. Füge Ildikó táncpedagógus és
koreográfus tanítványai számtalan európai versenyen szerepeltek
dobogós helyezéssel. Az idık folyamán a klasszikus –és jazzbaletrıl
fokozatosan a sport majorette mőfajára tértek át. Ez alkalommal
Geisberger Anita és Kovács-Tanács Renáta közös produkcióit és
Hargitai Réka valamint Rózsa Dorina szólóbemutatóit láthatták a
bálozók.
Értékes tombolanyeremények is gazdára leltek az este folyamán. Éjfél
után a svédasztalos terítékrıl a mulatozók hajnalig kedvükre
szedegethettek harapnivalót. Az emlékezetes esemény lebonyolításában, az adományok, tombolanyeremények felajánlásában, a
terítésben, díszítésben, sütés-fızésben, tálalásban, fölszolgálásban és
takarításban résztvevı minden segítınek az egyesület vezetıje
nevében hálás köszönet.
Turucz József

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 2013
A MOHOSZ kérésének megfelelıen 2013. április 13-án, szombaton
tartjuk mi is a Horgászok Országos Környezetvédelmi Napját. A
korábban meghirdetett március 16-i programot áttettük erre a napra.
Gyülekezı 08.00-kor a mólónál.
Ezen a napon csak azok horgászhatnak. akik részt vesznek az akcióban!!!
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Örömmel tájékoztatom a horgászokat és a horgászat iránt érdeklıdıket, hogy egyesületünk ez év június 2428 között elsı alkalommal általános iskolás korú gyermekek részére bentlakásos HORGÁSZTÁBORT
szervez önköltségi áron. Rengeteg horgászat, különbözı horgászati módszerek megismerése és gyakorlása valamint tanulás. Horgászati
módszerek bemutatása, szalonnasütés, vetélkedık, célba dobó verseny (díjazással), esti (éjszakai) horgászat, csónakos horgászat, stb.
A tábor 5 napos részvételi díja bruttó 10.000 Ft. A horgásztábor részletes programja és a részvétel feltételei az egyesület honlapján tekinthetık
meg. http://www.roszkeihorgasz.net/
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület megrendezi
TAVASZI HORGÁSZVERSENY
Elnevezéső nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
Verseny idıpontja: 2013. március 23. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan 100 m
széles, 1,5 – 3 m vízmélységő, náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
6.30 -tól
Gyülekezı a Röszkei Premier sörözınél
7.00
Megnyitó, majd sorsolás.
7.30
Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (8.25-tıl etetés)
8.00-12.00
VERSENY
12.00-13.00 Mérlegelés
13.00-tól
Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzıknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 2500Ft/fı(felnıtt), 1000Ft/fı (nıi), 500 Ft/fı (ifi).
Gyermek kategória 14 év alatt (1998-es születéstıl) ingyenes a
nevezés. Nevezni lehet Röszkén, a Macsek Kisállat eledel és
Horgászboltban 6758 Röszke Felszabadulás u. 86. (hét közben
de:7,30- 12-ig, du13- tol 16-ig-kivétel kedd délutánonként. Tel:
30/579-2616)
A nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni, de a részvételt
határidıre kérjük jelezni. Plusz ebédjegyre is van lehetıség 700 Ft/fı
áron.

Nevezési határidı: 2013. március 21.
Díjazás: Minden kategóriában az elsı három helyezett díjazásban
részesül.
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban részesül.
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekezı felszerelés).
Rakós bot használata, élıhal, halszelet csaliként alkalmazása és a
pergetés tilos!
Felhasználható nedves etetıanyag mennyisége maximum 10 liter.
Ezen kívül még összesen 1,5 liter élı anyag megengedett.(csonti,
pinki, giliszta,szúnyoglárva)
A zsákmány mérése a helyszínen történik. (versenyállásokban)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban megállapított
méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs érvényben. (állami
horgászjegyen szereplı jegyzék szerint)
Ha a versenyzı süllıt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza kell
engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási eredménybe.
A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért keretes
haltartó háló használata kötelezı
A rendezvény felelıse: Schreiter Zoltán. 06/704205500
Minden versenyzınek kellemes
kikapcsolódást és eredményes horgászatot kívánok.
Magyari László
Elnök

Polgárır továbbképzés
A civil –és a polgári törvénykezésben történt jogrendi változások miatt
országszerte szükségessé vált a polgárırök továbbképzése.
A Konferencia és Képzési Központban február 9-én Röszke, SzegedGyálarét és Szeged-Szentmihály polgárırei vettek részt a tanfolyamon.
Büntetı –és szabálysértési jogi ismeretek, idegenrendészeti és a polgárır
törvények vonatkozásában szereztek új ismereteket a hallgatók. Herzsán
Gábor rendır fıhadnagy, a röszkei rendırırs parancsnoka, dr. Várkonyi
Tamás a határrendészeti kirendeltség vezetıje, Magyari Béla a csongrád
megyei polgárırök tiszteletbeli volt elnöke és Turó István, a röszkei
polgárırök elnöke tartottak elıadást, melynek végeztével a jelenlévı
hallgatók kivétel nélkül sikeres vizsgát tettek.
Turucz József

TŐDİSZŐRÉS
II. sz. orvosi rendelı elıtti szőrıbuszban, 2013. április 2-7-ig (kedd-péntek) 9.30-tól 14.30-ig lesz
40 éves kor felett a tüdıszőrı vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehetı igénybe.
40 éves kor alatt:
a megelızı célú tüdıszőrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1650 Ft
Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehetı
A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1650 Ft.
Nem kell térítési díjat fizetni a tüdıszőrı vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1)
bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülık szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül
sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények: szakközépiskola, szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a
készségfejlesztı speciális szakiskolát, felsıoktatási intézmény
A szőrıvizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérı oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója
szükséges.

Falusi Suttogó
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A

vidám
TÉLTİL,

elriogatták
kicsinyeink
káprázatos
jelmezeikkel, dallal, tánccal, fánkkal a
mogorva „öreget”. Szobáinkban az
elvetett magvacskák már burjánzanak,
gondos kis kezek ápolják ıket, hogy
amint lehet, palántaként kikerülhessenek
a kiskertünkbe. Csoportjaink egy-egy
napsütötte
délelıttön
hóviráglesre
indulnak, s az is eszébe jutott
néhányuknak, hogy nagyon kell figyelni,
mikor érkeznek meg, jönnek haza a
gólyáink.
Többen részt vettek a faluban rendezett
GÖRKORCSOLYA-VERSENYEN, komoly
Középen a középsısök a Micimackóból
helyezéseket hoztak egy-egy kategóriából, valamennyiünk büszkeségére!
Egy aranyat Séllei Csenge, egy ezüstöt
Kincskeresık, barátok
Kürthy Marci, negyedik helyezést
Kaszás Réka és Selyben Zsigi, ötödik helyezést Kucsera Levente, Varga Márk hatodik
helyezést (más-más kategóriában).
A községi rendezvénnyel egyidıben szervezıdött az EGÉSZSÉGHÉT. Mi
vitaminnapokkal, a hangsúlyt az egészséges életmódra helyezve csatlakoztunk a falu
programjaihoz, hogy kisgyermekeinket minél több oldalról megérintse, s váljék
természetessé számukra egészségük ırzése minden módon. Sok-sok zöldséget,
gyümölcsöt kaptunk a kedves szülıktıl, mellyel élvezetesebbé tették a gyermekek
vitaminnapjait.
Az önkormányzati TÁMOP pályázat keretében megrendezett VERS- ÉS MESEMONDÓ
VERSENY eredményei is megörvendeztettek bennünket. Díjazottjaink: mesemondásban
2. helyezett Séllei Csenge, 3. helyezett Hatvani Barnabás; versmondásban 2. helyezett
Selyben Zsigi. Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta!
Túl a versengéseken, számos hagyományos JÁTÉKTÁMOGATÓ-ÉLMÉNY készülıdik az
elkövetkezı hetekben.
Nem forognak a Napraforgók
A nagy nyolcadikosok
jönnek el hozzánk a nagyon kedvelt Gergely-JÁRÁSRA, majd a leendı elsısöket várják
az iskolába egy „csalogató” JÁTÉKDÉLUTÁNRA. Mindezen élmények nyomán
„ISKOLÁS- JÁTÉK” kezdıdik a Pagonyban, a Manótanyán, hogy gyermekeink
játékukban is megélhessék, milyen lesz, ha majd „iskolafelé kacsingatókból” iskolássá
válnak.
Szép ünnepre, MÁRCIUS 15-RE is készülünk. Nem csak magunkban fogunk ünnepelni,
ilyenkor is várjuk az érdeklıdı szülıket. Kokárda-varrás, „vitéz-csemege” készítés,
óvónénik kórusába dalolás várja a jelentkezıket.
Nem feledkezünk meg a VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL sem. Jól bevált forma a vízmőnél tett
látogatás, meghallgatott ismertetı, és sok-sok óvodában begyőjthetı és háttérismeret,
melyekkel a világ dolgairól nagyon tájékozott kisgyermekeink rendelkeznek.
Ezen eseményekrıl szépséges fotók készülnek, készültek a Séllei Csenge szülei által
ajándékba adott fényképezıgéppel! Köszönjük nekik!
Sok farsangoló Méhecske
Március 14.: Megemlékezés március 15-rıl
Március 19.: Gergely-járás
Március 21., 14 óra: az iskolába várják a leendı elsısöket
Március 18-27-ig: papír- és PET-palack-győjtés
Március 28-április 2-ig: tavaszi szünet, ügyeletet tartunk a megszokott módon
Április 8-9.: Beiratkozás (a kisgyermek hivatalos irataival várjuk a kedves szülıket – TAJ-kártya, lakcímkártya)

Megpihennek a Nyuszik

Sünik a farsangon

Manócskák a bál hevében
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A sőrőn hulló hópihék puha vattával takarták be öltözetünket, amíg Szeged fıterén a
Debreceni Étterem elıtt az autóbuszt vártuk. Amint elhagytuk megyénk határát,
ritkulni kezdett a hóesés és mire Mohácsra érkeztünk, el is állt teljesen. Ott nyoma sem
volt a hóhullásnak. Mosolygós napsütés fogadott bennünket. A dunaparti
Halászcsárdában költöttük el ebédünket, s nyomban utána szétszéledtünk a
forgatagban, ki merre látott.
A
Széchenyi
téren
fölállított
színpadon nemzetiségi néptáncosok
döngették a padlót, a Székesegyház
mellett pedig a Városháza felıli részen
hatalmas kivetítın láthattuk, hogyan
készülıdnek a busók a felvonulásra.
A világ minden tájáról érkeztek
nézelıdık a február 7-12-ig tartó
Érkeznek a busók
eseménysorozat megtekintésére. 2009
óta az UNESCO a szellemi örökségek
listájára vette a mohácsi busójárást. A
vészt követı török megszállás idején és
az azt követı esztendık során szerb,
német, sokác népesség telepedett le a
városban, s annak környékén, mert a
magyarság igen csak megfogyatkozott
arrafelé.
Közülük
a
sokácok
honosították meg a busójárást. Rettentı
rút maszkokkal takarták arcukat,
állatbırbe bújtak, derekukra hatalmas
Busórájder
kolompokat kötöttek, hogy farsang
idején alaposan ráijesszenek a télre és
az pedig takarodjon a környékrıl, hogy jöhessen a tavasz, a kikelet. Más legenda
szerint éjnek éjjelén beöltöztek s a nádasokból hirtelen elıbukkanva a török katonákat
rémisztgették, hogy előzzék ıket a vidékrıl.
Vonulnak a busók
Idén február 10-én farsang vasárnapján volt a legnagyobb nyüzsgés. Ezen a napon
utaztunk mi is a fesztiválra a postás nyugdíjasokkal. Mint már annyiszor, most is
Molnár Sándorné Zsuzsika szervezte a kirándulást. A Duna túlpartjáról komphajón,
egymás után érkeztek a maszkosok, hogy a parton várakozókkal incselkedjenek. A
város utcáin s a Szentháromság téren is föl-fölbukkantak a busók s mókáztak a sátrak
között bóklászó vendégsereggel. Kézmővesek, árusok kínálgatták portékáikat. A
vendéglık, éttermek helyi ételekkel várták a turistákat s a karneváli hangulat
ébrentartására főszeres mohácsi busó forraltbort mértek minden utcasarkon, meg itt-ott
közben is. Természetesen égetett füles agyagcsuprokba töltötték, hogy sokáig forró
maradjon. Számtalan kiállítás és
bemutató színesítette városszerte a
programot. Látnivaló akadt bıven.
Délután 2-kor a Kóló térrıl indult a
busók felvonulása. A hangosbemondó
közlemény szerint soha ennyi
maszkos még nem vonult föl a város
utcáin, mint ezen a vasárnapon.
Szekéren az utánpótlás
Szerbiából,
Bulgáriából
és
Horvátországból is jöttek felvonulók.
A környékbeliek voltak azért a
legtöbben. Amint a Városháza elé
érkezett a csörömpölı, kolompoló
díszes fölvonuló utolsó csoport is,
Szekó József polgármester köszöntötte
a jelenlévıket. L. Simon László
kultúráért felelıs államtitkár pedig a
rendezvény hazai és nemzetközi
elismertségérıl
és
fontosságáról
beszélt. A színpadon vésıvel a
kezében megpróbálkozott a maszk
faragásával. A busóavatást követıen
Utazik a kisze bábu
együtt kólózott a táncosokkal.
Megpörgette az ajándékba kapott
A nagy forgókerék
méretes kereplıt is, hatalmas zajt csapva és derültséget keltve a színpad elıtt és a téren
ácsingózó embertömegben. Csodálatos érzés volt ennyiféle embert együtt látni boldogságtól sugárzó arccal, békességben, szeretetben.
Ágyúdörgés is segítette a tél elkergetését, amely a legváratlanabb pillanatban rezegtette meg a házak ablakait. A helyiek szerint egyik alkalommal
akkora durranás volt, hogy mind kitörtek a környékbeli házak ablaküvegei. Délután vízre eresztették a farsangi koporsót, este hatalmas égı
máglya tőzpiros fénye ragyogta be a vidám embertömeg arcát. Ragyogó szikracsillagok röppentek az ég felé, hirdetve a nagyvilágnak, hogy
milyen híres esemény is zajlott Mohácson ezen a szép napon.
Turucz József
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Játszódélután
2013.
március
21-én,
csütörtökön, 14 órai kezdettel
szeretettel várjuk a leendı elsı
osztályosokat,
testvéreiket,
szüleiket és nagyszüleiket,
hogy töltsenek el egy kellemes
délutánt az iskolában.
A
játszódélután
során
megismerkedhetnek a tanító
nénikkel, akik zenés, játékos
mozgás
és
kézmőves
tevékenységekre hívják az
iskola
felé
kacsingató
kispajtásokat.

Híreink
Tavaszi szünet A tavaszi szünet idén is a Húsvéthoz
kapcsolódik. Az ünnep elıtt, 2013. március 28-án,
csütörtökön kezdıdik és a locsolkodás után, április 2án kedden még egy napot pihenhetnek a gyerekek. A
szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27-e, a szünet
utáni elsı tanítási nap 2013. április 3-án szerdán lesz,
melyre iskolánk diákjai „B” heti órarend szerint
készüljenek.
Február 28-án a „Kulturális alkotómőhely” pályázat
keretében megvalósuló Kalevala vers, próza- és
mesemondó versenyen, amely a Petıfi Sándor
Mővelıdési Házban került megrendezésre, tanulóink
is részt vettek:
Lux Adél 2.o., Csata Emma 3.o. (I. helyezést ért el),
Berczeli Gabriella 3.o., Ujvári Réka 4.o. (III. helyen
végzett), Lux Eszter 5.o., Borsos Kamilla 7.o.,
Györgyicze Márk 7.o., Szabó Dávid 7.o.
Rácz-Fodor Ákos
Idén február 23-án került megrendezésre Röszkén a
IV. Homokháti Görkorcsolyaverseny, a szegedi
TORNÁDÓ TEAM szervezésében.
Iskolánkat Kovács Kamilla 1.o., Varga Petra, Lux
Adél, Lux Orsolya 2.osztályos tanulók képviselték.
Három versenyszám után az összesítésben végül
Varga Petra a II., Lux Orsolya a III., Kovács Kamilla
a IV., Lux Adél az V. helyezést érte el a népes
versenyzık közül! Teljesítményük különösen
értékelendı, hiszen csupán heti egyszeri edzésen
vesznek részt. Gratulálunk!!!
Lux Eszter
Osztálytársaink Braczkó Barbara és Szelina pár
hónappal ezelıtt Hollandiába költözött. Február utolsó
hetében, nagy meglepetésünkre, ellátogattak hozzánk.
Nagy volt az öröm! A régi barátnık széles vigyorral
rohantak, átölelték ıket. A fiúk a padokban ülve
csodálkoztak.

Farsang
Február 22-én délután tartottuk meg a farsangi mulatságokat az
iskolánkban. Az alsós kisdiákok a Petıfi Sándor Mővelıdési Házat
vették birtokukba, ahol háromtagú zsőri (Csiszár Katalin, Kozma
Zsófia, Kormos Kitti) igyekezett eldönteni, hogy kié a legötletesebb
jelmez. Játékos sorversenyekben is kipróbálhatták magukat a
mozogni vágyó farsangolók. Valamint tombolahúzás is színesítette
a farsangi forgatagot.
A felsıs tanulók a hetedikesek osztálytermében rendeztek
maguknak zenés-táncos bulit. A belépı az volt, hogy jelmezben
kellet öltözni.

Köszönjük támogatóinknak, hogy felajánlásaikkal szebbé tették ezt
a napunkat:
Röszke Község Önkormányzata, Ferrum-Plast Kft., Csonka
Imre vállalkozó, Röszkei Kábeltévé, Ördög Szilveszter
vállalkozó, Ujvári Lászlóné, Dr. Liszkai Tamás plébános úr,
Sára Endréné Zsuzsa néni és a Beretzk Péter Természetvédelmi
Klub, DÖK, Áfra Károly vállalkozó, Osznovics Valentin
vállalkozó, Közétkeztetési KHT.
Kovács Laura és Hegedős Alexandra
A lányok elmesélték, hogyan telnek mindennapjaik
a hollandiai kisvárosban. Beszámoltak az iskolai
életrıl, szabadidıs tevékenységeikrıl, a furcsa holland
ételekrıl. Próbáltuk rábírni ıket néhány holland szóra
és mondatra is. A Braczkó testvérek holland szavakat
írtak a táblára és nekünk kellett kibarkóbázni, vajon
mire gondolnak! Kedveskedtek nekünk keksszel, és
persze mi sem hagytuk, hogy üres kézzel térjenek
haza. Egy szép, színes, virágos tollal és állatos
nyomdával ajándékoztuk meg ıket.
Reméljük máskor is ellátogatnak majd hozzánk! Mi
mindig tárt karokkal várjuk a régi osztálytársainkat.
Jonácsik Fanni és a 3. osztály

Tavasztündérek
A Tavasztündérek mi vagyunk,
Virágokat kinyitottunk.
Szépen éneklünk és dalolunk,
Táncolunk és varázsolunk.
Érzést keltünk szívekben,
Érzést keltünk lélekben.
Szélpál Anna Mária és
Jonácsik Fanni

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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ÚJRA NYITVA a
LÁNGOSSÜTİ!
Sima lángos 220 Ft
Dobozos sör 0,5 169 Ft

Sajtos tejfölös 360 Ft
Kávé 100 Ft

NYITÁSI AKCIÓ!!!
3 db lángos vásárlása esetén a negyediket
ajándékba adjuk. Az akció március 31-ig tart!
Cím: Röszke, Felszabadulás u. 121.
100-as Bolt mellett
Nyitva: H-Sz: 5.30-11 óráig

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

Röszke, Felszabadulás u. 121.

AKCIÓS AJÁNLATUNK
KATA 8 tojásos tészta 250 gr
199 Ft
Kristálycukor 1 kg
279 Ft
Dobozos tej 1,5% 1 l
159 Ft
Sütésálló lekvár 500 gr
229 Ft
MIZSE ásványvíz 1,5 l
59 Ft
Tejcsokoládé húsvéti nyuszfigura 60 gr 169 Ft
ATVIPEL pelenka 10 db-os
429 Ft
SINDY kéztörlı 2 rét. 4 tek.
339 Ft
MÜLLER WC papír 3 rét. 8 tek.
390 Ft
Általános virágföld 20 l
459 Ft
Virágcserepek
79 Ft-tól
Akciónk 2013.03.31-ig tart illetve a készlet erejéig!
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.00, SZ: 7.30-12.00
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FÖLDMÉRÉS!
○ megosztások, telekhatár kitőzések,
○ épületfeltüntetés,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ mővelési ág változás,

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

Amit tudni kell egy kullancsról
A kullancsok az atkákkal állnak rokonságban. Közel 800
fajuk ismert, ebbıl 42 honos Magyarországon, azonban
közülük is csak 6 okozhat emberi megbetegedést. Egyetlen
nıstény 3000 petét rak le, melybıl a talaj üregeiben piciny
lárvák fejlıdnek, amik a rágcsáló kölykökön megerısödve
kerülnek ki a "nagyvilágba", mint kullancsnimfa, mely már
mind az emberre, mind az erdei állatokra veszélyt jelenthet.
Ezen nimfa állapotból differenciálódik késıbbiekben hímmé
vagy nısténnyé az adott egyed. Az erdei állatok között
portyázva győjti össze azon kórokozókat, mikroorganizmusokat, melyeket egy-egy "csípés" alkalmával
tovább ad áldozatának. Tehát az erdei állatok által hordozott
kórokozók azok, melyeket ezen állatok "csak" továbbítanak gyızzön az erısebb: ez a természetes szelekció!
Kullancstámadás két irányból érhet minket - a látó
kullancsok az aljnövényzeten kapaszkodva várják
áldozataikat, majd alulról felmásznak a kívánt helyre, a vak
kullancsok mintegy 1,5 méter magasban a levelek fonákján
üldögélve várják, hogy elülsı lábaikon elhelyezkedı
biokémiai radarjuk jelezzen és már vetıdnek is a célszemély
nyakába.
A kullancsok által terjesztett 2 legismertebb betegség a
kullancsencephalitis (agyvelıgyulladás) és a Lyme-kór.
Általában a kórokozókat a nyálával terjeszti szúrás közben,
azonban egyéb útja-módja is lehet a fertızésnek pl.: a
kullancs beszáradt ürüléke porzik és belélegezve légúti
fertızést szenvedünk; bırsebbe széklet kerül; a fertızött
birka vagy a kecske teje is fertızhet, stb. A kullancs

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

ÜGYFÉLFOGADÁSOK A TELEHÁZBAN
Dr. Varga László ügyvéd hétfın 14-16 óráig
Keczeliné Vass Anna könyvelı kedden 10-14 óráig
Mucsi Krisztina falugazdász szerdán 8-15.30 óráig

Hirdetessen Ön is a Falusi Suttogóban!
Érdeklıdni a Teleházban lehet, 62/573-870 számon
vagy a telehaz@roszkenet.hu e-mail címen!
szakszerőtlen eltávolítása kapcsán is fertızıdhetünk, abban
az esetben, ha a kullancs feje beszakad az ember bırébe.
Ennek elkerülésére fejlesztették ki az egyszer használatos
kullancseltávolító kanalat, melyet gyógyszertárakban,
állatpatikában be tudunk szerezni egy kirándulás elıtt vagy
talán ez jó tartozéka egy gyermekes család házi patikájának
is.
Kontinensünkön a kullancs által terjesztett betegségek közül
csak a nyúlpestis (tularaemia), a kérdıjeles láz (Q-láz), a
vérzéses kullancsláz (Ehrlichiosis), a mediterrán foltos láz, a
Tibola és a közismert agyhártya-, és agyvelıgyulladás
(kullancsencephalitis) fordul elı.
A rizikómentes kullancseltávolítás fıbb szabályai: - minél
korábbi eltávolítás, - ne használjuk semmilyen kemikáliát:
kenıcsöt, olajat, alkoholt, - ne nyomjuk meg a kullancsot,
mert a nyílt sebbe préseljük a kórokozókat, - fertıtleníteni
kell a szúrás helyét, - használjunk kullancseltávolító kanalat!
Védekeznünk majd hogy kötelezı! Ezt kezdhetjük a zárt
ruházat alkalmazásával, spray-kel, kenıcsökkel, de a
legbiztosabb megoldás a VÉDİOLTÁS! Igaz, hogy "csak"
az agyhártya-, agyvelıgyulladástól véd, azonban a többi
megbetegedés nem jár az áldozat szellemi leépülésével,
károsodásával. 1 éves kor felett mindenki oltható. Minél
idısebb a megbetegített személy, annál súlyosabb az adott
betegség lefolyása - MINDENKI oltandó, akinél fennáll a
megbetegedés valószínősége. Az oltási sorozat 3 oltásból áll,
melyet érdemes télen, koratavasszal kezdeni, hogy mire a
kullancsszezon beköszönt már védettek legyünk.
Rengeteg kérdésünk lehet még! Kérem kérdezzenek,
készséggel válaszolunk!
Dr. Temesvári Klára és Kisistókné Ibolya
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DOLGOZÓ

EMBERI
SORS

NÉMET
HIVATAL
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FARKAS
BESURRAN

SPANYOL
KIRÁLYNÉ VOLT

HATÁROZOTT
FELLÉPÉS

THE … (VÉGE
A FILMNEK)





K

VÁROS A
DUNAKANYARBAN

LEKOZMÁL

BÉLÉS
SZÉLEI!

STALLONE
BECENEVE

NAGY
FOLYÓNK

OROSZ
FIZETİESZKÖZ

OLASZ
NÉVELİ

DIVAT
VILÁGCÉG

NYELVTÖREDÉK!

FÖLDRE

CSELEKEDET

… DIEGO

Megfejtéseiket interneten a
telehaz@roszkenet.hu e-mail
címre is beküldhetik.

VÁLTÓ
CSAPAT

NEUTRON

MODERN
ÍRÓESZKÖZ

KERESZTÜL
GÖRGETÉS

AKTUÁLIS
SZOKÁSREND

VILLÁMOSZTÓ SÉMI
ISTENSÉG

VÁRPALOTA
RÉSZE

CIVAKODÓ

Mivel lapunk nem hirdetı-és
nem bulvárújság, hanem
tájékoztató kiadvány, tájékoztatjuk ezért kedves rejtvényfejtı olvasóinkat, hogy
nagyobb eséllyel pályáznak
azok, akik családonként csak
egy példányban küldik be a
helyes megoldást, mint azok,
akik az összes családtagok és
ismerısök nevében beküldenek egyet-egyet. Kellemes
és hasznos idıtöltést kívánunk kedves olvasóinknak!

BETEGSZÁLLÍTÓ


PETİFI
VERSE

NÉMET
SZORZÓKÉPZİ

RÖVID
GÉPKOCSI

TESTKÉP

VANÁDIUM
ÉS GERMÁNIUM

KÓRHÁZ
JELE

ERİD

ATILLA NÉPE

… HATALMAS

… FERRER;
AM. SZÍNÉSZ
VOLT

HARMADIK
(GÁRDONYI)
SZEMLÉLTETİ ÁBRA

KIRÁLY,
OLASZUL

HARAGOSAN
MÉLTATLANKODIK

JUTALOM

JÉGKORSZAKI Kİ

MONGOL
URALKODÓ

ORIGO

KÉN VJ.

Rejtvényünk kiemelt soraiban Jules Renard fajsúlyos
gondolatát olvashatják.

Rejtvényfejtı olvasóink közül Bank Csillának kedvezett a szerencse. Nyereményét a Teleházba veheti át.

ANGOL
MADÁR

KIHALT ÚJZÉLANDI
MADÁR

Emberi sors

Elızı feladványunk megfejtése: Ha bármit kellıképpen adsz elı, nem lehet
szó és tett különbözı.

NÁTRIUM
KARBONÁT

SPORT
ESZKÖZ

REJTVÉNY

Turucz József

100 m2-es, 3 szobás
összkomfortos falusi
kertes ház Röszkén
eladó, vagy bérbe
kiadó a falu központja
közelében. Érdeklıdni:
+36 30 920 1151
TALIGA

FALUSI SUTTOGÓ

ANGOL
SZINTIPOP
EGY.

VASI
TELEPÜLÉS

LOMBTAKARÓ

SZEMLÉLİ

Röszke Község Képviselı
Testületének lapja
Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92

NÉVELİ

GÖRÖG
KORSZAK

SORBAN
ÁLL!

ERIKA
BECENEVE

SZEGED
CENTRUMA

A HARMADIK
HATVÁNY

Szerkesztıség:
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

INDUL A
VERSENYEN

PECEK

KÖRSUGÁR
JELE

Tel.: (62) 573-030

SÖTÉT SZÍNÁRNYALAT

SAINT, RÖV.

LAKKBENZIN, RÖV.

Szerkesztıség vezetı:
Borbásné Márki Márta
Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mezı Imre u. 7.

… AVION;
LÉGIPOSTA

K

Megjelenik havonta
1400 példányban.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Temetések:
Február 1. (Szeged-Alsóváros):
Forró Istvánné Paplógó Irén (†2013. január
26., életének 91. évében)

2013. március

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

Február 8.: Papdi László
(†2013. február 1., életének 76. évében)
Kereszteltek:
Február 24.: Fövényes Nóra, Fövényes
Csaba és Százi Mercédesz gyermeke
HIRDETÉSEK:
Nagyböjtben a hétköznapi liturgikus alkalmak
a gyászmisék és a pénteki liturgia kivételével a
templom sekrestyéjében lesznek megtartva. A
kezdési idıpont esténként továbbra is 17 óra.
Március 24-tıl, Virágvasárnaptól az esti szentmisék
és más liturgikus alkalmak 18 órakor kezdıdnek; a
helyszín újra a templomtér.
Március 15-én, pénteken 17 órakor szentmisét
mutatunk be nemzeti ünnepünk tiszteletére, melyet
követıen megkoszorúzzuk a templomkertben
található Nemzeti Emlékmővet.
A házszenteléseket folyamatosan végezzük
március hónapban a külterületen, valamint a
Rákóczi és a Felszabadulás utca házaiban. 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-mailcímen, esetleg a facebook oldalunkra küldött
üzenetben.
Szentmiseszándékok irathatók a plébániahivatalban, vagy a szombati és vasárnapi
szentmisék elıtt, ill. után a sekrestyében.

Március 23-án, szombaton 18 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt
szervezünk a röszkei templom orgonájának felújítására. A fellépık között
található Gyimesi Kálmán, Liszt-díjas operaénekes, Érdemes Mővész, a Szegedi
Nemzeti Színház Örökös Tagja, Szél Bernadett, énekmővész, a szegedi KirályKönig Péter Zeneiskola tanára; közremőködik a szegedi Dóm énekkara (Varjasi
Gyula vezetésével), a röszkei Orbán Dénes Általános Iskola gyermekkórusa
(Ábrahám Judit vezetésével), továbbá Simon Bálint (orgona) és Sztathatosz
Sebestyén (hegedő). A belépés díjtalan; adományokat az orgona felújítására a
bejáratnál lehet felajánlani.

Március 24., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP
Március 28., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Március 29., péntek
NAGYPÉNTEK
Március 30., szombat
NAGYSZOMBAT
Március 31., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Április 1., hétfı
HÚSVÉTHÉTFİ

9 óra – ünnepi szentmise
– benne: Passió-éneklés
18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia
elıtt
16 óra – Keresztút,
utána – virrasztás a Szent Sír elıtt
17 óra – nagypénteki szertartás
14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetıség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése,
benne: tőzszentelés és fényliturgia, Húsvéti örömének,
vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
18 óra - esti szentmise
8 óra – szentmise

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.-i 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.

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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Támogatóink:

Falusi Suttogó
Kossuth Mezıgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó márciusi sportoldalán. A legutóbbi beszámolómat azzal fejeztem be,
hogy a következı számban a labdarúgókkal fogok foglalkozni. A beszámoló végén jeleztem a teljes bizonytalanságot, hiszen akkor
még nem lehetett tudni, hogyan vészeli át a szakosztály az átigazolási „ırületet”, egyáltalán életben maradunk-e. Azóta már, hála
Istennek, lezajlott a játékos vándorlás, a csapat létszámában szinte teljesen kicserélıdött! Azt majd a jövı fogja megmutatni, hogy a
kényszercsere mennyire volt sikeres. Azt viszont elıre bocsátom, hogy csodát senki ne várjon, ez a társaság szinte az utolsó
pillanatban állt össze, még most is van négy játékos, akiknek az igazolása nincs rendben, tehát nem is játszhattak az elsı bajnoki
mérkızésen. Gyakorlatilag nálunk most folyik az ismerkedés, más csapatoknál már kész a kezdı tizenegy! Elsı bajnokinkat el is
veszítettük hazai pályán, az Ásotthalommal szemben három nullára! A csapat a Röszke II játékosaival kiegészülve, Papdi Csaba,
Szurcsik Péter, Papp Kornél segédletével tudott az elsı mérkızésen kiállni. Ezúton is megköszönöm a játékosok sportszerő
segítségét, az elsı csapat nevében! Magáról az átigazolási idıszakról, a benne lavírozó játékosokról, talán majd egy késıbbi idıben
fejteném ki a véleményemet, addigra én is lenyugszom, nem szeretnék senkit megbántani. Az biztos, hogy ez az egy hónap alatt
komoly izgalmakat éltem át, sok gerinctelen embert ismertem meg, és megtapasztaltam, hogy az adott szónak labdarúgó berkekben,
semmi jelentısége nincs. Tehát most csak a lényegre szorítkoznék, szeretném ismertetni szurkolóinkkal a távozók és az érkezık
névsorát.
A Röszke SK-tól távoztak:
Fülöp Csaba – SZVSE
Sztuparity Gábor – SZVSE
Szabó Gergı – SZVSE
Tanács Roland – SZVSE U 19
Szabó Ádám – Üllés
Papdi Szabolcs – Tápé
Lacak Lóránt – Bács megye
Bálint Dávid – Békés megye
Takács Csaba – Németország
Balogh Ádám – UTC
Kohajda Gergı – Makó
Répás Sándor – Sándorfalva II

A Röszke SK-hoz érkezık: Lackó Attila – HFC
Csizmadia Dániel – HFC
Kiss Máté – SZVSE
Gantner Gergı – Ásotthalom
Bolsznyi Gábor - Tompa
Mazalica Luka – Szerbia
Haskó Zsolt – Szerbia
Varga Tamás – Szerbia
Kávai Attila – Szerbia
Szőcs Tamás – Újrakezdte
Tóth Gábor – Új igazolás
Bárkai László – Új igazolás
Belaid Ajád – Új igazolás

A csapat túl van, és talán most már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy túlélte a válságot a megszőnésével kapcsolatban! Biztos
lesznek majd problémák a bajnokság folyamán, ez a játék nem megy simán, olajozottan, mint egy óra szerkezete, de bízom benne,
majd azokon is túltesszük magunkat és megoldjuk ıket! Nagyon sok háttérmunkát kell ahhoz elvégezni, hogy vasárnaponként
nyugodtan pályára tudjon lépni a kezdı tizenegy!
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Rendırırs
nevében
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minden
kedves
olvasóját!

Következzenek híreink:
Bőnügyi szakterület:
„Tanyabetörés”
Településünkön az elmúlt hónapban Röszke Község
illetékességi területén lévı egyik tanyában történt betöréses
lopás bőncselekménye miatt indítottunk nyomozást. A
nyomozás eredményeként a tanyából berendezési tárgyakat
eltulajdonító elkövetık elfogásra kerültek, akikkel szemben a
büntetıeljárás jelenleg is folyamatban van. Az elkövetık
lakhelyén lefoglalt bútorok a sértett részére kiadásra kerültek.
„Internetes csalás sorozat”
Január hónapban egy helyi sértett sérelmére elkövetett csalás
bőncselekménye miatt került sor nyomozás elrendelésére, aki
egy internetes oldalon vásárolt egy IPOD-ot oly módon, hogy az
elkövetı részére a vételárat a megbeszéltek szerint elıre
kifizette, azonban az elektronikai eszközt nem kapta meg a
sértett és az elkövetı sem volt számára a továbbiakban elérhetı.
A sikeresen lefolytatott nyomozás eredményeként a
bőncselekmény elkövetésével egy budapesti illetékességő férfi
elkövetı vált megalapozottan gyanúsíthatóvá, akirıl kiderült,

hogy az elmúlt idıszakban több ilyen jellegő cselekményt is
elkövetett. Az elkövetıvel szemben az eljárás folyamatban van.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Február hónapban a közúti közlekedési szabálysértések száma
tekintetében a korábbi hónapokhoz képest lényeges eltérést nem
következett be. Az egyes szabálysértési eljárások alapját
továbbra
is
visszatérı
problémaként
jelentkezı
a
személygépkocsikkal történı közlekedés során a biztonsági öv
használata és a gépkocsik és a kerékpárok kivilágításával
kapcsolatos problémák jelentették, 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

