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2013. MÁJUS 17, PÉNTEK
17.00 – Megnyitó
17.15 – 100 év a templom körül - konferencia templom és
közösség kapcsolatáról: hitélet, társadalom, néprajz –
szubjektíven
Résztvevők:
GYULAY ENDRE, nyugalmazott szeged-csanádi
megyéspüspök
KÉRI LÁSZLÓ, politológus, egyetemi tanár
VASTAG JÓZSEF, nyugalmazott tanító, helytörténész
Helyszín: Röszke Község Önkormányzatának Konferencia
és Képzési Központja

Április

18.30 – Diaporámás vetítés a templom múltjáról és jelenéről
19.00 – TAKÁCS ÉVA népdalénekes és GÉMESI MÁRTA
Radnóti-díjas előadóművész estje
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom
2013. MÁJUS 18, SZOMBAT
10.00 – Ünnepi szentmise – bemutatja és szentbeszédet
mond: Dr. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ, szeged-csanádi
megyéspüspök
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom

2013. április

2. oldal
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt
2013. május 1-jén
a művelődési ház parkjában
megrendezésre kerülő Majálisunkra!

Programok:
15-18 óra: Pindúr paradicsom
15-16 óra: Színpadi varázs - Fellépők: Modern tánccsoport, Makra Péter és Zöldi
Péter, MASZK, Kiss Gábor, Kozmáné Vastag Judit és az Orbán Dénes Általános
Iskola 3. osztályos tanulói, DILARA hastánccsoport, Rózsabimbó és Csöpörke
néptánccsoport.
16-18 óra: Csapatkaland – Szellemi és ügyességi vetélkedő kicsiknek és nagyoknak,
időseknek és fiataloknak. A vetélkedőre csapatok jelentkezését várjuk.
18-19 óra: Táncház Jazimiczky Éva néptáncoktató közreműködésével
Limonádéval és sima lángossal várjuk az érdeklődőket! Belépés díjtalan.
Rossz idő esetén a rendezvény a Petőfi Sándor Művelődési Ház
dísztermében kerül megrendezésre.

„Anyának lenni nem mesterség. Még csak nem is kötelesség. Egyszerűen
egy jog a sok közül. Kimerítő hadakozás lesz. És szinte mindig te fogsz
veszíteni. De soha ne csüggedj!
Harcolni sokkal szebb, mint győzni, utazni sokkal szórakoztatóbb, mint megérkezni: amikor
megérkezel valahová, vagy győzöl, hatalmas űr támad benned. És hogy legyőzd magadban az űrt,
ismét útra kelsz, új célokat tűzöl magad elé.”- Oriana Fallaci

Szeretettel varunk minden kedves édesanyát, nagymamát és
dédnagymamát 2013. május 5-én 9 órakor kezdődő ünnepi
szentmisére a római katolikus templomba és azt követően 10. 15 órától
a művelődési ház dísztermében tartandó anyák napi ünnepségünkre.

Falusi Suttogó
SZJA 1 %-RA JOGOSULT
SZERVEZETEK RÖSZKÉN
Beretzk Péter Természetvédelmi
Klub Egyesület
Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő
Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06
Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő 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 fejlődéséhez!

3. oldal

Kedves Röszkeiek!
Az elmúlt három hónap történései, önkormányzatunk háza
táján is jelentős változásokat eredményeztek. A legfontosabb
információ, hogy az új törvényi szabályozásnak megfelelően
elkészítettük és képviselő-testületünk hiány nélkül fogadta el
a 2013-as év költségvetését. A tavalyi év megtakarításai
terhére az idei év feladatalapú finanszírozásából adódó
hiányt pótolni tudtuk, így reményeink szerint ez évben is
kiegyensúlyozott gazdálkodást tudunk folytatni.
Az iskolánk állami fenntartásba kerülése mellett
önkormányzatunk továbbra is vállalja a működtetésre
vonatkozó költségek biztosítását. Szeptember 01-től óvodánk
és bölcsődénk is újra önkormányzati fenntartásba fog
kerülni, a jelenlegi társulási forma Domaszék településsel
megszűnik. Ez évtől nem kapunk kiegészítő támogatást a
társulási működtetésre, így célszerű, hogy újra a „miénk”
legyen az óvoda és bölcsőde, amit nagy örömmel vállalunk.
A járási hivatalhoz tartozó ügyek intézése heti három
alkalommal helyben, a polgármesteri hivatalban történik,
hogy ne kelljen Szegedre utazniuk az érintetteknek.
Programjaink, fejlesztéseink haladnak a maguk útján, KEOP
pályázatunk - mely a szennyvíztisztító telep felújítására
irányul -, közbeszerzési eljárása lezárult, pár héten belül
indulhat a kivitelezési munka. Új utcanévtáblák
kihelyezésére is sor fog kerülni és pályázatot kívánunk
benyújtani térfigyelő kamerarendszer létesítésére is.
Szomorú, hogy szükség van a kamerákra, az elmúlt hetekben
a közterületeken és a sportpályán bekövetkezett rongálások,
céltalan vandálkodások azt mutatják, hogy a köz érdeke, a
közösség vagyona nem mindenki számára érték.
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Változatos programok, jó kezdeményezések valósultak meg
a téli hónapokban, a művelődési ház számtalan alkalmat
biztosított, rendezvényt kínált az érdeklődőknek. Igazán szép
élmény volt számomra a helyi alkotók kiállítása és a
templomunk orgonájának felújítására szervezett jótékonysági
hangverseny. Az egészséghét szűrőprogramjai közül
mindenki kedvére válogathatott, a vizsgálatok ingyenessége
az önkormányzat anyagi támogatásával valósulhatott meg.
A húsvéti ünnepek előtt a röszkei családok, az intézmények
dolgozói és rászoruló egyedül élő emberek kaptak
ajándékcsomagokat önkormányzatunktól, mellyel reményeik
szerint szebbé tettük az ünnepi napokat.
Előreláthatólag két hét múlva indul a tavaszi tanyai
útfelújításunk. A téli időszak és a sok csapadék után nehezen
járhatóak a külterületi utak, teljes körű felújításukig kérem a
tanyai lakosság türelmét, remélem, hogy a végeredmény, a
kijavított úthálózat kárpótolni fogja őket.
Most már igazán itt a tavasz, a közterületeken is indul a
virágosítás, fásítás és a télen keletkezett kátyúk kijavítása is
célunk. Ebben az évben is lehetőségünk van
közfoglalkoztatottak alkalmazására, ők a közterületi munkák
elvégzésében,
az
intézményeink
kinti
tereinek
rendbetételében is segítséget nyújtanak.
Remélem, hogy még ha később érkezett is a megszokottnál,
a tavaszi napsütés segít abban is, hogy derűsen, bizalommal
fogjunk munkáinkhoz, hogy új lendülettel tudjunk
megfelelni a kihívásoknak és a felénk irányuló elvárásoknak.
Borbásné Márki Márta

CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG
SZEGED
www.police.hu/csongrad/szegedhrk
6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Tel./fax: (62)541706 (30)4661021 BM tel./fax: 33/7740

Tisztelt Állampolgárok!
Mint azt Önök is személyesen, elmondásokból, médiából
tudhatják, a lakókörnyezetükben jelentősen megerősödött és
folyamatosan jelen van az illegális migráció. Az elmúlt év végétől
a folyamat tovább erősödött, korábban meg nem jelent
állampolgársági kategóriákba tartozók kísérlik meg illegálisan
átlépni Magyarország és a schengeni övezet határát.
A település határrendészeti feladatainak ellátásért felelős Szeged
Határrendészeti Kirendeltség a helyzet hatékony és a lakosság
nyugalmát biztosító kezelése érdekében több rendőri szervtől
kapott megerősítést. Így a kirendeltség járőrei mellett a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a
Budapesti és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a
schengeni tagállamok szárazföldi, külső határainak őrizetéért
felelős FRONTEX Ügynökség által delegált külföldi, rendőri
szakértők és járművek, valamint szolgálati kutyáik is részt vesznek
a 61 km-es határszakasz őrizetében.
Az egyenruhás rendőrök folyamatosan jelen vannak a település
külterületén és járőrszolgálatot látnak el a belterületen is. Célunk,
hogy az illegális migránsokat még a település határain kívül
elfogjuk, illetve ha mégis bejutnak a lakott területre, ott minél
rövidebb idő alatt intézkedés alá vonjuk őket.
Tapasztalataink alapján a határsértők kerülik az esetleges
konfliktust a helyi lakossággal, így jogsértő cselekményeket sem

követnek el. Igyekeznek ugyanakkor fizetés ellenében élelemhez,
folyadékhoz jutni, tömegközlekedési eszközzel továbbutazni.
Kérjük, hogy amennyiben mégis az Ön számára ismeretlen,
feltételezhetően migráns személyt észlel, hívja a Szegedi
Határrendészeti
Kirendeltség
62/541-706,
30/466-10-21
telefonszámait, illetve a rendőrség ingyenesen hívható 107-es vagy
112-es segélyhívószámát. Amennyiben kollégáim visszahívják
Önt, úgy kiegészítő információkkal (észlelés helyszíne, a jelzett
személy mozgásának iránya, öltözete, megjelenése) segítse a
rendőri intézkedés foganatosítását.
Fontos, hogy kerülje a közvetlen kapcsolatot az illegális
migránsnak vélt személlyel, ne tartóztassa fel, ne korlátozza
mozgásában, ne kényszerítse esetleges nem várt cselekedetre,
intézkedést a helyszínre irányított rendőr fog alkalmazni.
Kérem, hogy az Ön és a családja, valamint a lakókörnyezete
biztonsága érdekében fogadja meg javaslataimat, segítő
együttműködésével erősítse országunk rendjét.
Tisztelettel és köszönettel:
ÉBERHARDT GÁBOR rendőr alezredes
rendőrségi főtanácsos
Szeged Határrendészeti Kirendeltség
kirendeltségvezető
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Sikeresen, több osztály részvételével elindult olvasásnépszerűsítő programunk. Jelenleg 6 évfolyam vesz részt a versenyen, és jelen pillanatban fej-fej
mellett haladva küzdenek a résztvevők az értékes pontokért. Ígéretemhez híven ebben a hónapban is bővítjük az ajánlott könyvek listáját. Ne feledjék,
minden elolvasott könyv értékes pontot ér a résztvevő csoportoknak. Mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok! És ne feledjétek, június 22-én kiderül
melyik osztály ért el legtöbb pontot, ki olvasott a legtöbbet.
Legkisebbeknek:
Csukás István: Pom Pom meséi, 1. A magányos
szamovár, 2. Óriástüdejű levegőfújó, 3.
Festéktüsszentő Hapci Benő
Lewis Carrol: Alice Csodaországban
Szepes Mária: Pöttyös Panni Hetedhétországban,
Pöttyös Panni naplója, Fityfiritty
A. A. Milne: Micimackó
Móricz Zsigmond: Mese a zöld füvön
Tersánszky Józsi Jenő: Paprikás, a buta nyúl, A
rejtelmes bábu
Gazdag Erzsi: A megtalált tündérország
J. M. Barrie: Pán Péter
Fred Rodrian-Werner Klemke: A felhőbari
Charles Dickens: Karácsonyi ének
Kolozsvári Grandpierre Emil: A lóvátett sárkány
Milena Lukesová: Pici lány és a pillangó
Fazekas Mihály: Ludas Matyi
Jókai Mór: Egyszer volt Budán kutyavásár, A
leaotungi emberkék és más mesék
Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
Maurice Maeterlinck: A kék madár
Petőfi Sándor: Pató Pál úr
La Fontaine: A tücsök és a hangya
Marék Veronika: Coffi, Pocak, Paprika
Csukás István: A Mű-Süsü
Mondák Mátyás királyról, Állatmesék
Magyar népmesék: A három kismalac, A repülő
kastély
János vitéz, Benedek Elek: A kétszívű királyfi
Európa legszebb meséi
Nagy Olga: A kopasz király, Hegyi népek meséi
Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska
Zelk Zoltán: Új mese a négy vándorról
Arany László: A kiskakas gyémánt félkrajcárja,
Fehérlófia
Tarbay Ede: A kisróka
Marék Veronika: Kockásfülű nyúl, 1. Az elveszett
papagáj, 2. Kriszta születésnapja, 3. Menyus és a
hóember
Jonathan Swift: Gulliver Lilliputban
Garay János: Háry János
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai, Marco Polo
Hans Fallada: Mese a hűséges sünöcskéről
Ján Navrátil: Pamut Peti és Fonál Fáni
Tamási Áron: Egyenes Tóbiás
Edith Bergner: Seregély az almafán
Szávai Géza: Burgum Bélus mesterdetektív
nyomozásai az óceánban
Finnugor népek meséi
Osváth Erzsébet: A szerencsét hozó kiscsacsi
Kamarás István: Sárkányos mese igazából
Bajor Andor: A csodálatos esernyő
Bakó Ágnes: Csak a fele igaz, Fecsegő Jónás
Nagy Katalin: Madzag
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő, A hétfejű
tündér
Sarkady Mária: A cica, aki kétszer veszett el
Ezüst mesekönyv
Holly Webb: Pille új otthonra lel
Autósmesék, Benedek Elek: Táltos Jankó
Szécsi Magda: Tavasztündér mosolya
Háromszéki népmesék
Csángó mesék
Nagyálmos Ildikó: Panna első könyve
Geronimo Stilton: Esti mesék a világ minden tájáról
Ifjúsági irodalom
Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai
Böszörményi Gyula: Monyákos Tuba a Lidérc
Árvák Fészkében
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 1.
Dániel Anna: Találkozások Napja, Hiányzik Szecső
Altay Margit: Amit az Óra mesél
Dékány András: Robinson utolsó kalandja

Mándy Iván: Robin Hood
Petrovácz István: Szombatra péntek
Simai Mihály: A félszárnyú tündérek völgye
Edith Nesbit: Az elvarázsolt kastély
Beczássy Judit: Marika
Bogáti Péter: Őrnagy úr, keressen magának
ellenséget!, Az ágasvári csata
Karl May: A medveölő fia, Az Ezüst-tó kincse,
Winnetou
J. F. Cooper: Az utolsó mohikán, Bőrharisnya
Hosszú Toll: A sós sziklák völgye
Betty Bakker: A fekete ember karavánja
Kántor Zsuzsa: Csalánba nem üt a mennykő
Bihari Klára: A kilincs
Fekete Gyula: Kincskereső Pipitér
Szabó Magda: Álarcosbál
Thury Zsuzsa: Mostohatestvérek
Örsi Ferenc: A Tenkes Kapitánya
Hegedűs Géza: Az erdőntúli veszedelem
Johanna Spyri: Heidi
Berkes Péter: A bánya réme
Gergely Márta: Szöszi
Jules Verne: A tizenöt éves kapitány, Hector
Servadac, Észak Dél ellen
Csíki Kovács Dénes: Tündér a havason
Jack London: A vaspata, Az éneklő kutya,
Nyolcvan nap alatt a Föld körül
Csukás István: Vakáció a halott utcában
Magyar Katalin: Hej, Krisztina!
Szepes Mária: Boróka néni kincse
P. L. Travers: A csudálatos Mary
Kende Sándor: Lusta Emmi és az indián
Nagy Olga: Szidi
Fazekas László: Villantó
Adré Dhótel: Ahová nem juthatunk el soha
Astrid Lindgern: Britta kiönti szívét
Theodor Fontane: Cécile
Nógrádi Gábor: Hecseki és a kedves betörők
James Krüss: Florentine
Dimone Martin-Chauffier: Kalandok a kalózhajón
Rudyard Kippling: A dzsungel könyve
Charles Dickens: Twist Olivér
Joó Katalin: Boldogtalan nyár
Hugh Lofting: Doktor Dolittle cirkusza
Bálint Ágnes: Koránkelő darázs
Dénes Zsófia: Zrínyi Ilona
Pam Munoz Ryan: Fuss Artemisia, fuss!
Jean Webster: Patty a kollégiumban
Rónaszegi Miklós: 1. Hínáros tenger, 2. A királynő
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. Vadölő, 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 félőlény, 2. A kétbalkezes varázsló
Lázár Ervin: A manógyár
Lois Duncan: Kutyaszálló
Mark Twain: Pudingfejű Wilson
Hugh Loftong: Doktor Dolittle és a madárposta

Felnőtt irodalom
Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón
Bókay János: Bohémek és pillangók
Howard Spring: Szerelmetes fiam
Emily Bronte: Üvöltő szelek
Bihari Klára: Elvált asszony
Karel Capek: 1. Betörők, bírák, bűvészek és társaik
2. Egy tisztes polgár meghurcoltatása
Rejtő Jenő: Az elsikkasztott pénztáros
Erich Segal: Oliver története
Heinrich Böll: Billiárd fél tízkor
Moldova György: 1. Gázlámpák alatt (elbeszélések)
2. Negyven prédikátor
Burány Nándor: Articsóka
Nevil Shute: Az örökség
Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Kaffka Margit: Színek és évek
Piers Paul Read: Életben maradtak
Edgar Allan Poe: Az elveszett lélegzet. Fantasztikus
történetek
Kosztolányi Dezső: A rossz orvos
William Wahrton: Madárka
Grendel Lajos: Négy hét az élet
Tar Sándor: Lassú teher
Száva István: A nagyságos fejedelem
Zilahy Lajos: 1. Valamit visz a víz, 2. Két fogoly
Jan: Otcenásek: Rómeó, Júlia és a sötétség
Wass Albert: 1. Elválik a veres csillag, 2. Hűség
bilincsében 1-2., 3.Kard és kasza
Gabriel Garcia Marquez: Nem azért jöttem, hogy
beszédet mondjak, Egy emberrablás története
Tersánszky J. Jenő: Viszontlátásra, drága
Arthur Koestler: Sötétség délben
Emile Zola: A hajsza, Germinal, A patkányfogó,
Nana, A föld
Jókai Mór: Egy az Isten
Krúdy Gyula: Szinbád
Henry James: Európai látogató
Eila Kostamo: Gyermekasszony
Jankovich Ferenc: Tyukodi pajtás
Passuth László: Aranyködben fáznak az istenek
André Jute: A falkavezér
Gyurkovics Tibor: Isten nem szerencsejátékos
Szabó Magda: Az őz
Robert Merle: Malevil
Eric Knigh: Légy hű magadhoz
Vámos Miklós: Csillagok világa
William Golding: Ripacs Martin, A vétkes visszanéz
Legyek ura
Agatha Christie: Chimneys titka, A vád tanúja
Paulo Coelho: Tizenegy perc, A Zarándoklat, A
portobelloi boszorkány, Alef
Henry de Montherlant: Agglegények
Karinthy Ferenc: Epepe
Kertész Imre: Gályanapló
Stieg Larsson: 1. A Tetovált lány, 2. A lány, aki a
tűzzel játszik, 3. A kártyavár összedől
George Orwell: 1. 1984, 2. Állatfarm
Csin Ping Mej: Szép asszonyok egy gazdag házban
William Faulkner: A legyőzhetetlenek
Vámos Miklós: Szitakötő
Márai Sándor: Sirály
Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége
Victor Hugo: A nevető ember
Szilvási Lajos: 1. Ott fenna a hegyen, 2. Hozomány
3. Lélekharang
Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek
P. D. Jephson: Egy hercegnő útja
Joseph Heller: A 22-es csapdája
Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka
Sütő András: Az Idő markában
Robert Merle: Két nap az élet
Örkény István: Nászutasok légypapíron
Julio Cortázar: 1. Átjárók, 2. Sántaiskola
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Március 26-án Húsvéti Alkotóházba vártunk mindenkit, aki velünk együtt szeretett volna tojást festeni,
készíteni egy-egy húsvéti ablakdíszt, vagy kisebb dekorációt. Ezeket a nagyszerű ötleteket, könnyen, saját
magunk is kivitelezhetjük otthon, így személyes díszekkel tudjuk megteremteni az ünnep hangulatát.
Szeretném megköszönni a Domaszék-Röszke ÁMK Orbán Dénes Általános Iskola pedagógusainak, a Szeged
Kistérség Szociális Szolgáltató Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár dolgozóinak és
az IKSZT munkatársainak, hogy ebben az évben is együtt, közösen egy nagyon jó hangulatú délutánt tölthettek el nálunk a
gyerekek. Külön szeretném megköszönni Vidácsné Irénke néninek, hogy évről évre gondol ránk és sok kifújt tojást biztosít a
részünkre. Ezzel a felajánlással, mi a gyerekekkel együtt, közösen fel tudjuk eleveníteni a tojásfestés hagyományait.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi
Mint arról már előző számunkban
beszámoltunk, április 19-én, pénteken 16 órától a fényképezés
történetéről szóló előadással készülünk a művelődési házban. A
program során megidézzük az 1800as éveket, amikor is megszületett
maga a fotográfia, majd végigkövetjük fejlődését egészen a mai
digitális technológiákig.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel
várunk!
Tóth Kitti

„Könyvmoly”
Irodalmi
Teaház
Szeretettel várunk
minden
kedves érdeklődőt a 2013. május 9-én, csütörtökön 17 órától a könyvtárban
tartandó irodalmi teaházunkba,
ahol kötetlen beszélgetés formájában
szó esik bestsellerekről, kedvenc
könyvekről és igény szerint bármiről,
amelynek középpontjában a könyv és
az olvasás áll. Ha éppen nem tudja,
mit olvasson, és ötletet gyűjtene,
vagy egyszerűen csak szívesen
mesélne egy tea/kávé mellett
legfrissebb olvasmány élményéről,
akkor itt a helye. A teaház
filozófiáját Daniel Pennactől merítettük, ami a következőképpen szól:
„Az olvasó jogai:
A nem olvasás joga
Az oldalak átugrásának a joga
A könyv végig nem olvasásának joga
Az újraolvasás joga
A bármit olvasás joga
A bárhol olvasás joga
A böngészés joga
A hangosan olvasás joga
A hallgatás joga”
Várunk mindenkit szeretettel!
Szűcs Judit
IKSZT munkatárs

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Déli Napfény
LEADER Egyesület soron következő fogadóórájára április
26-án 10 órától kerül sor. Az egyesület munkatársai sok
szeretettel várnak mindenkit ezen a napon a művelődési
házban lévő IKSZT-irodában.
Az érdeklődők információkat kaphatnak az aktuális pályázati lehetőségekről, illetve az
egyesület képviselői már folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban is segítséget
nyújtanak.
Tóth Kitti, IKSZT-munkatárs

KÉK

HÍREK

Köszöntöm a Kék Hírek minden Kedves Olvasóját!
következők:

Rendőrségi híreink a

Bűnügyi szakterület:
„Hamis okirattal akarta megtéveszteni a hatóságot”
Az elmúlt hónapban egy román állampolgárságú kamionvezető férfi ellen
indítottunk nyomozást, aki az államhatáron való ellenőrzése során az eljáró hatóság
tagjainak egy olyan munkáltató igazolást adott át, mely azt bizonyította, hogy a
részére kötelező pihenőidőben nem végzett munkát, azonban az általa vezetett
tehergépjármű tachográf korongjai ellenőrzésekor ennek éppen az ellenkezője került
megállapításra. A benyújtott, valószínűleg hamis magánokirat felhasználása miatt
visszaélés magánokirattal bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatunk büntetőeljárást.
„Közérdekű információ”
Az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hatóságunkhoz, hogy egyes
személyek az ún. házaló típusú kereskedelmi tevékenység végzése okán, pl.:
ruhaárusítás, tollvásárlás, vagy egyéb más okokból, mint pl.: pénzváltás, stb…
keresnek fel helyi, főként egyedül élő, idős lakosokat. Amennyiben zaklató jellegű
vagy jogellenes cselekményre utaló körülményeket észlelnek, akkor a lentebb közölt
elérhetőségeinken tudnak rendőri segítségért fordulni, melynek kiemelt jelentősége
lehet az esetleges áldozattá válás elkerülése érdekében!
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Március hónapban közlekedési baleset településünkön nem történt. A közúti
közlekedési szabálysértések a korábbi hónapokhoz képest jelentős változást nem
mutattak. Továbbra is visszatérő problémaként jelentkezik a gépkocsik műszaki
állapotával, valamint a kerékpárok kivilágításával kapcsolatos problémák, melyre
fordítsunk nagyobb körültekintést!

Továbbra is várjuk megtisztelő lakossági észrevételeiket. Elérhetőségünk a már
jól ismert 62/273-234 valamint a 70/ 2756742. Amennyiben ezen a számon nem
vagyunk elérhetők, hívják a 107 és 112 számot. Elektronikus elérhetőségünk a
police@roszkenet.hu, amire várjuk minden bejelentésüket, illetve észrevételüket.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében teljesítjük szolgálatunkat!
Herzsán Gábor r. főhadnagy
Őrsparancsnok
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NE HAGYJA AZ UTOLSÓ PILLANATRA!
SZJA bevallások határidőre
Azoknak, akik nem kérték a munkáltatói adómegállapítást, vagy a
munkáltató ezt nem vállalta, a 1253 számú személyijövedelemadóbevallás nyomtatványt vagy az adónyilatkozatot kell kitölteni.
Bevallását vagy adónyilatkozatát – mivel 2013. május 20. idén
pünkösdhétfőre esik – legkésőbb 2013. május 21-ig kell eljuttatnia a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.
Az alábbi linken érhető el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a
személyi jövedelemadó bevallás beadásához segítségül szolgáló oldal.
http://www.nav.gov.hu/nav/szja/anyk53_telep/anyk53_telep.html
A közelmúltban elkészült egy weblap kiegészítés, így ezen a felületen az
SZJA fülre kattintva a keretprogramot és minden szükséges programot
automatikusan letölt az Ön gépére, valamint a 1253-as bevallás
nyomtatványt a súgóval együtt.
A 2012. évre szóló „Információs füzetek” számai nyújtanak segítséget, ha bizonytalan az egyes adózási kérdésekben. A
kitöltés utáni esetleges hibakódokat javítani kell, majd a bevallást eljuttatni a hivatalhoz. Ha ön rendelkezik ügyfélkapuval,
akkor a „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” gomb segítségével, ügyfélkapus belépést követően elekronikusan
beküldheti bevallását. Ha papíralapon szeretne eleget tenni kötelezettségének, kinyomtatva és aláírva, postán jutassa el a 6701
Szeged, PF. 66. címre. Személyesen is leadhatja bevallását az ügyfélszolgálaton.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kezdetektől élen jár az Interneten történő tájékoztatás és a bevallások elektronikus úton való
beadási lehetőségének megteremtésében. Bármelyik megoldást
Támogassa adója 1 %-ával választja, fontos a határidő betartása. Ne feledje, nem csak a bevallás,
a Röszkei Kaláka Egyesületet! hanem az esetleges adó befizetésének is május 21. a határideje.
Adójának 1+1%-áról rendelkezzen, ne hagyma másra a döntést!

Adószámunk: 18463323-1-06

Perlakiné Ács Mária – teleház munkatárs

- Hogy vagyok? Hát ilyen asszony mellett hogy lennék?viccelődött Sanyi bácsi, mikor polgármester asszonnyal és jegyző
úrral megjelentünk felköszönteni a 90. születésnapján.
- 45 éve vagyunk együtt, pontosan 15 éve volt az
esküvőnk, ma van a házassági évfordulónk is.
A díszes virágcsokor és a gyönyörű torta átadása
után a köszöntő nóta közben azért csak
elérzékenyült. Visszaemlékezéséből kiderült, hogy
egész életét a vasútnak szentelte. Szeged
állomáson 19 évesen fékezőként kezdte
pályafutását, és ugyanott állomásfőnökként ment
nyugdíjba. Végigjárva a ranglétrát, sok
tapasztalattal a háta mögött kiváló kollektívát
teremtett, munkája elismeréseként számos rangos
kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulása után
még 15 évet dolgozott vonatbiztosként, így
segítve az igazgatóságon folyó munkát.
- Sosem kellet bevonulnom katonának, a vasút
mindig fölmentett a katonai szolgálat alól, mert
nagy szükség volt a munkámra.
Vasutasként sok kedvezményt kaptak feleségével
együtt, így bejárhatták Európát, sokat utaztak, kirándultak. A brigádmozgalom virágzott abban az időben, összekovácsolódott a
munkahelyi közösség, összejártak ünnepelni, társadalmi munkát végezni, szórakozni. Bérletük volt a budapesti Operaházba, amely
mellé ingyenes szállást is biztosított a szakszervezet.
Sanyi bácsi napjai jelenleg is aktívan telnek. Sokat nézi a televíziót, egymás után sorban a híradókat. Rendkívül tájékozott,
szellemileg friss, érdeklődő. Három lánya, három unokája és öt dédunokája sok öröm forrása, felesége Jutka pedig nagy
figyelemmel és gondoskodással veszi körül a mindennapokban.
- Hogy mi a hosszú élet titka? A jókedély és a jó családi élet! Ha az ember nyugodtan, örömmel megy el dolgozni otthonról,
akkor a munkahelyen is jól tud teljesíteni. Ezzel a tanulsággal lettünk gazdagabbak, mikor elköszöntünk Sanyi bácsitól.

Településünk lakói nevében kívánjuk, hogy Isten éltesse még sokáig
ilyen kiváló fizikai és szellemi frissességben, szerető családja körében!
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A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub programjai március - április - május hónapokban
Március 12-13-14-én sikeres továbbképzési programot valósítottunk meg a Kiskunsági Nemzeti Park oktatással és neveléssel
foglakozó munkatársai számára, Üllésen az Erdei iskolában. Segítségünkre voltak az Üllési Fontos Sándor Általános Iskola igazgatója és
tanárai, a Művelődési Ház vezetője és a nyugdíjas klub tagjai. Köszönjük a közreműködésüket.
Március 25-től május 31-ig rendezvénysorozat: a Svájci-Magyar
együttműködési program társfinanszírozásában valósul meg, együttműködve a
CSEMETE Természetvédelmi Egyesülettel. (TPPA/2011/09/14 projekt).
A program több eseményből és rendezvényből áll. A rendezvényekről és az eseményekről folyamatosan adunk tájékoztatást.
Március 25-től április 10-ig fotókiállítás, Apróságokon múlik címmel a szegedi Nagyállomáson. A kiállítás
berendezésben/fölállításában közreműködött Turucz József pártoló tagunk. Köszönjük a közreműködését.
Április 12-én délelőtt 10 órakor a XXI. Kaán Károly Országos Természetismereti Országos Tanulmányi Verseny Csongrád
megyei döntöje. A megyénkből számos iskola jelentkezett a versenyre, több mint 40 tanulóval. Jó hangulatú sikeres versenyre számítunk.
Április 12-én délután: Kutass, mérd fel a természeti értékeket a saját környezetedben! címmel közösségi program a SZTE–JGYTF
TUDÁSTÁBAN. Biodiverzitás helyben és a nagyvilágban. A természeti értékek megvédésének egyik formája, jelentősége. A faji
sajátosságok megismerésének fontossága.
Április 22. Föld Napja, du. a településünkön hagyományos takarítási program. Gyülekező, jelentkezés és az eszközök kiosztása 13.30
órakor, a program indul 14 órától 16 óráig. A programot egyesületünk szervezi a Röszkei Polgárőr Egyesülettel és a Röszkei Sporthorgász
és Természetvédő Egyesülettel közösen, mely tevékenységben együttműködünk az Orbán Dénes Általános Iskolával.
Május 4. Délelőtti terepi program az Ásotthalmi Csodaréten. Egyénileg utazunk, találkozunk 9 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt.
(Utazás közös szervezére lesz lehetőség.)
Május 10. Területi verseny az Ökoiskolák Hálózata diákjainak, Algyőn, Madarak és Fák Napja. A program alkalmával a központi
filmünk megtekintésére lesz lehetőség. A központi és a saját kiállítási, és információs anyagok is bemutatásra kerülnek.
Május 11. Terepi program, Madarak Fák napja Röszkén. Az egész napos program (9–17 óráig) A program indítása a központi film és
kiállítás megtekintésével kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Konferencia teremben (a helyszín még szervezés alatt),
majd a terepi program kezdődik, a terület természeti értékeinek bemutatása, különös tekintettel a védett fátyolos nőszirom virágzásának
idején, a faj aktuális monitorozása a Molnár –réten. A központi és a saját információs anyagok és táblák is bemutatásra kerülnek. Ekkor
fogjuk a megrongálódott odúparkot újjáépíteni a partner szervezetekkel: a Röszkei Polgárőr Egyesülettel, a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesülettel és a támogatóink segítségével, Ördög Csaba, Turucz József és az ifjúsági önkormányzat segítségével.
Reméljük sikeres és eredményes lesz a programunk. Azon személyek, akik szeretnének részt venni de nem tudnak egyénileg kiutazni,
számukra segítséget adunk a kiutazásban.
Május 18. Terepi program: Természetvédelmi Őrjárat Mártélyra. Egyénileg utazunk, találkozunk 9 órakor a Polgármesteri Hivatal
előtt.
Május 25-26-án: Közösségi programsorozatunk záró eseménye, Szegedi Hídi Vásár. A projekt során készített helyi és központi
poszter anyagok, egyéb kiállítási anyagok közös bemutatása. Egyénileg utazunk.
A program során minden rendezvényünk alkalmával tudatosítjuk, hogy a biodiverzitás a Földi élet működésének alapja. Megkeressük
annak lehetőségét, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mai életformánk következményeként a biodiverzitás rohamosan csökken.
A program fő témája a biodiverzitás védelmének hazai és helyi megvalósítása. Látható, hogy kevés szó esik a természetvédelmi oltalmon
kívüli természeti értékekről, a helyi jelentőségű értékeinkről. Ilyen területek településünkön és a környékén több van. Ezért a
kampányokban ezekre irányítjuk a figyelmet. Másik fontos gondolatunk, nem elég csak a védett területeket vizsgálni. Ezért különösen a
terepi programokban tájékoztatjuk a résztvevőket az ökoszisztéma szolgáltatás (ecosystem service) és a biodiverzitás fontosságáról és
jelentőségéről, hiszen mindezen alapul gazdaságunk, kultúránk az emberi civilizációnk.
Tudható, hogy az ismeretterjesztésben a védett kategórián belül is elsősorban a látványos, jól kommunikálható és szerethető fajokra
összpontosítanak az ismeretet terjesztők, és alig kapnak hangsúlyt – pedig a biodiverzitás szempontjából alapvető fontosságú– kisebb,
kevésbé feltűnő vagy ritka fajok. Ezekre fogunk jobban figyelni a programokon.
A kampány sorozatunk célja: A biodiverzitás játékos megismertetése, a táj természeti földrajzának, természeti értékeinek bemutatás, a
környezettudatosság növelése, a helyi értékek hangsúlyozása. Helyi természet értékek állapotában bekövetkező változások okainak
feltárása, megvitatása. A természeti értékekhez való érzelmi viszonyulás előmozdítása. A projekt fontos, mert fenntarthatósági
kulcskérdéseket tárgyal. Próbáljuk átadni az általunk képviselt tudást, bemutatni a résztvevőknek a fenntarthatóságot a természetben.
Hirdetjük a közös üzenetet, azt a fontos gondolatot, hogy „Mindannyiunk érdeke és felelőssége a biodiverzitás megőrzése, cselekvő
védelme, és megújítása.”
A terepi programokat ezért elsősorban a közvetlen lakókörnyezetünkben szervezzük. Másik fontos üzenetünk, hogy „Most kell
megállítanunk a romlást.”
Bemutatjuk, hogy eredményesen ezt mindenki a közvetlen környezetében meg is teheti. „Csatlakozz Te is!”
Fontosnak tartjuk a természetei értékek a természetesség tudatosítását, minden korosztályban és minden időben. Bemutatjuk, hogy
természeti értékek is nemzeti értékek, - olyanok, mint a múzeumokban elhelyezett elismert értékek, - egy élő múzeumban. Tudatosítjuk,
hogy a természeti értékek csak akkor őrizhetők meg, ha azokat minél szélesebb körben ismerik. A társadalom széles rétegeinek
megérintésében a legfontosabbnak tartjuk, a közös élményt. Hisszük azt, hogy a természet szeretetének továbbörökítése – mely alapja a
biológiai sokféleség fennmaradásának – legkönnyebben terepi programok megvalósításával lehetséges.
Általános iskolások és középiskolások a fő célcsoportunk, de projektünkben szeretnénk megszólítani az összes korosztályt, hiszen
üzenetünk mindenkinek szól. A felnőtt lakossággal is szeretnénk újra felfedezni a környék értékeit.
A programokra előzetes jelentkezést várunk a kornyezetved@roszkenet.hu e-mail címen. Különösen fontos a május 11-i program, mert
azon a résztvevők számára ellátást is biztosítunk, továbbá az utazási eszközök szervezése/biztosítása miatt.
A rendezvényeket mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Legyünk együtt sokan, gyönyörködjünk a természet szépségében és érezzük jól
magunkat.
Az egyesület elnökségének nevében:
Sára Endréné elnök
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A HELYES TÁPLÁLKOZÁSRÓL
Nemcsak a hiányos, de a túlzott tápanyagbevitel is
egészségkárosodáshoz vezet. A különböző táplálkozási tényezők
és a mozgásszegény életmód 30-40 %-ban tehetők felelőssé az
elhízásért, bizonyos daganatos betegségek kialakulásáért (pl.
vastagbélrák), egyre fiatalabb korban jelentkező szív- és
érrendszeri megbetegedésekért, csontritkulásért.
A tápanyagok makronutriensekből és mikronutriensekből állnak.
A makronutriensek csoportjába tartoznak a következő
tápanyagcsoprtok:
zsiradékok,
szénhidrátok,
fehérjék,
makroelemek (só, natrium, kálcium, magnézium, kén, foszfor,
kálium). A mikronutriensek csoportjába az ásványi anyagok,
vitaminok tartoznak. A szervezet az életműködéshez szükséges
energiához a tápanyagoknak az anyagcserefolyamatok során való
elégetésével jut. Ennek mértékegysége a kilokalória (kcal) illetve
az SI mértékegység: kilojoule (kJ). 1 kcal 4,2, kJ-nak felel meg. A
táplálkozástudományi ajánlások szerint össz-energiabevitel 1525%-a zsiradék, 10-20%-a fehérje és 45-65%-a szénhidrát kell,
hogy legyen. Külön említést érdemel az alkohol nagy
energiatartalma: 7,1 kcal/g !
A napi energiaszükségletet nagyon sok tényező befolyásolja:
egészség-betegség, az illető testsúlya, kora, neme, munkája
(szellemi munka, fizikai-, nehéz fizikai munka), szabadidős
tevékenység
stb.
Átlagosan
2000-3000
kcal/nap
az
energiaszükségletünk.
Az ideális testsúlyunkat magunk is kiszámolhatjuk. A BMI
(testtömegindex) segítségével megtudhatja, hogy a testsúlya
ideális, vagy elhízott, esetleg túl sovány-e. BMI értéke = testsúly
(kg)/ magásság (méter)2 .
BMI Értékelés
kórosan sovány
sovány
normál testsúly
túlsúlyos
kórós túlsúly / elhízott

BMI index érték
<15
15 - 18,5
18,5 - 24,9
25- 29,9
>30

A szénhidrátok
A felnőttek energiaszükségletének 45-65% -át célszerű ezzel
fedezni. Kémiai összetétele szerinti főbb osztályai a
monoszachardidok, oligoszacharidok illetve a poliszacharidok. Az
első két csoportba tartozó, bélből felszívódó cukorféléket a
következő élelmiszerekben találjuk pl.: méz, kristálycukorcukorrépából, gyümölcsök, zöldség, kukorica, babfélék, tejtermék,
sör. A poliszacharidok csoportjába tartoznak az élelmi rostok
(cellulóz, hemicellulóz, pektin,l ignin). Ezek többsége nem
emészthető. Élettani hatásuk rendkívül fontos: csökkentik az
éhségérzetet, elősegítik a jó bélműködést, bizonyos zsírok, cukrok
felszívódását (így az elhízást) csökkentik. A háború utáni
Magyarországon a rosthiány miatt kialakuló bélbetegségek szinte
ismeretlenek voltak, addig ma ezek sajnos nagyon gyakoriak! Az
élelmiszeripar fejlődése maga után vonta a rostszegény, finomított
élelmiszerek előállítását (pl. finom kiőrlésű fehér liszt).
A gyorséttermi ételek, hamburgerek, a boltok polcainak nagy
részét elfoglaló zsíros, cukrozott félkész-kész élelmiszerek
rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása sajnos élettanilag
kedvezőtlen. Javasoltak a zöldségfélék, gyümölcsök, hüvelyesek,
teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása.
Tehát leegyszerűsítve első körben: a tisztán fehér lisztből készült
péksütemények, kenyerek, tészták, kristálycukor fogyasztását
javasolt mérsékelni. Mivel kenyeret majdnem mindenki
rendszeresen fogyaszt, és az otthoni kenyérsütés sem olyan
ördöngősen nehéz, két - általam rendszeresen használt és bevált kenyérreceptet mellékelek. Nem szükséges hozzá kenyérsütőgép –
mint ahogyan azt sokan gondolják. Én valamikor csak a tepsire
teszem a kenyértésztát, ha lágyabb a tészta, jénai tálba érdemes

Falusi Suttogó

tenni. A sütés első felében le is lehet fedni. A sütő aljába rakjunk
vizet tálban!
„Egészséges” kenyér alaprecept:
összesen 50 dkg liszt szükséges:
15 dkg BL-55 (fehér liszt)
20 dkg teljes kiőrlésű búza
15 dkg rozsliszt/tönkölyliszt/zabpehely
+ szezámmag, napraforgó, lenmag
+zabkorpa/ búzakorpa
320 ml víz
fél csomag élesztő
2 csapott kávéskan. só
2 ek olíva olaj
Az egészet egy tálba teszem, langyosan, összekeverem, tetejét
olajjal vékonyan megkenem, kelesztem duplájára (kb. 35-45 perc),
átgyúrom, cipót formálok belőle, tetejét vízzel megkenem, 195200 fokos légkeverős sütőben 35 percig sütöm, majd vízzel ismét
megkenem és kb. 5 percig még sütöm. Ezt lehet variálni,
fűszerezni.
Krumplis kenyér recept:
50 dkg főtt burgonya (megfőzve, meghámozva kell ennyi)én héjában főzöm
60 dkg liszt (lehet: 1:1 arányban fehér teljes kiőrlésű
búza/graham liszt/roszliszt )
2-2,5 kávésk. só
5 dkg zsiradék (napraforgó olaj, olívaolaj, esetleg állati
zsiradék) -elhagyható
5 g élesztő (1 kocka) – ez friss, jó illatú legyen
1,5 dl langyos víz
fűszerek: pl. őrölt kömény, őrölt bors
fél káv.k. cukor
Héjában megfőzöm a burgonyát, majd, ha langyos, meghámozom,
összetöröm. Kb. fél-1 dl langyos vízhez teszem a pici cukrot és
kb. 1-2 evőkanál lisztet, ezt én homogénné keverem kis
habverővel; ebbe belemorzsolom az élesztőt, az ujjammal
elkeverem és kb. 15 perc alatt felfuttatom langyos helyen,
letakarva. (ha a 'kovász' térfogata kétszeresére nőtt, felülete
buborékos, erős illata van, akkor jó.) Kimérem a lisztet,
beleteszem a sót és összekeverem, mikrosütőben meg szoktam
langyosítani ezt is. A langyos, összetört krumplihoz hozzáteszem
a kevés zsiradékot, összekeverem. A krumplis tálba öntöm a sós
lisztet, majd a felfuttatott élesztőt, és a maradék kb. fél-1 dl.
langyos vizet. Dagasztás (legalább 10 percig). Kézzel, robotgéppel
is lehet. A tészta akkor jó, ha nem tapad az edény falához. Sz.sz.
lehet dagasztás közben kevés lisztet hozzá tenni. (szerintem a
krumpli fajtájától, mennyire főztem puhára is függhet a plusz liszt
mennyisége). Kelesztés, 35-40 percig, 35 fokon (vagy langyos
helyen) - ha kb kétszeresére dagadt a tészta, akkor jó. A megkelt
tésztát kicsit átgyúrom, meg is lehet hajtogatni, össze fog esni,
nem baj (ha kiflit, vagy kis zsemléket szeretnék készíteni,
megformálom a tésztát, a kiflihez nyújtani is kell). A sütőt 195
fokra melegítem légkeveréses, 200-205 fokra statikus sütéskor.
Kizsírozok egy tepsit és a cipóvá formált kenyértésztát
beleteszem, a felszínét késsel nagyon kicsit bevagdosom 3-4 x.
Vízzel megkenem a tetejét (esetleg két kisebb kenyeret is süthetek
ebből az adagból). Sütöm 35 percig, majd megnézem, ismételten
bekenem vízzel a tetejét és pár percig (5-10) visszateszem a
sütőbe. Akkor jó a kenyér, ha kivéve és megfordítva, az alját
megütögetve és „dobos, üreges, kongó” hangot hallunk. Én hústűt
is beleszúrok, mint a sütiknél. Amikor kiveszem, rácsra kell tenni,
letakarni tiszta konyharuhával, hogy így hűljön ki (ekkor nem lesz
nagyon kérges a héja, könnyebb lesz szelni. (általában mi még
melegem megkóstoljuk, olyan kívánatos kenyerek, cipók
sülnek...)
Ne riasszon el senkit a hosszú leírás, nem olyan bonyolult. Ezt
követően lehet kísérletezni, a lisztbe frissen őrölt borsot, zöld
fűszereket, fokhagymát stb. tenni.
Dr. Ladányi Gabriella
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Kedves Röszke!
Amint láthatták, már sajnos nem én várom Önöket az orvosi székben, nem én kérdezgetem és vizsgálom ”agyon” Önöket,
amikor betegségükkel segítségért jönnek a rendelőbe. Semmiképpen sem szerettem volna köszönés nélkül távozni Önöktől.
Sajnos úgy alakult a kis életem, hogy más vizekre kellett eveznem…
Fájó szívvel búcsúzom Önöktől, öröm volt Önökkel, Önökért dolgozni. Munkaéveim során a legkedvesebb, a legnagyobb
kedvencem a Röszkei körzet volt. Utólag is köszönöm a türelmüket, amikor oly sokan jöttek segítségért, és az elhúzódó
rendelések miatt olykor órákat is kellett várniuk. Röszkén nincs hiány a tiszteletből, a szeretetből, a kedvességből, az
együttműködésből, amivel nagyban segítették munkánkat, sőt szebbé élvezhetővé tették azt. Szerettem jönni dolgozni, jó érzés
volt és ezt Önöknek köszönhetem. Szóval köszönöm. Remélem sokaknak segítettem megtalálni a helyes utat az egészség
mezején, akár legyen szó az egészséges életmódról, testsúly programról, diétákról, mozgásról, és természetesen mindenekelőtt a
krónikus megbetegedésekről. Remélem jelenlétem nélkül is követik majd az ösvényt amit megbeszéltünk és az utánam
következő helyettes kolleganő bizonyosan ugyanolyan lelkesedéssel segíti majd az Önök életvezetését.
Remélem, hogy a jövő majd engedi, hogy olykor vissza-vissza nézhessek Önökhöz, egy-egy helyettesítés alkalmával, aztán ki
tudja, hogy még hogy alakul.
Kedves Röszkeiek, vigyázzanak magukra, nagyon értékesek, maradjanak ilyenek és ne legyenek betegek!
Üdvözlettel, szeretettel: Dr. Kolláth Rita
KEDVES RÖSZKEI LAKOSOK!
Ismét eredményes Egészséghetet tudhatunk magunk mögött. A szervezők nevében köszönöm, hogy oly sokan
megértették szándékunkat és igénybe vették a kínált vizsgálatokat. Az egészséghét statisztikája mutatja, hogy a
legtöbb vizsgálat negatív eredménnyel zárult, az a néhány kiszűrt elváltozás jó eséllyel gyógyítható. Ismét
bizonyságot nyert, hogy az időben észlelt elváltozás nem vezet komolyabb problémához. Legtöbben nőgyógyászhoz,
bőrgyógyászhoz, szemészhez fordultak, a gyermekszemészetet is többen keresték fel, mint az elmúlt években. Sikeres volt a
csontsűrűség mérés is, mely bizonyos kor után az ajánlott szűrések egyike. Vérvétel száma is emelkedett az előző évekhez
viszonyítva, bár nem érte el a 2010-es számot. Az Intézményekben szervezett programok is az egészséges életmódra
irányították a gyermekek figyelmét, alakítva szemléletmódjukat. Úgy gondoljuk, hogy az iskolások részére tartott két előadás (a
dohányzásról és a drogról) izgalmas, érdekes oldalról közelítette meg a témákat, fontos gondolatokat közvetített a gyerekek
felé. Köszönet az iskola vezetésének és tanárainak a szervezésért, a gyerekeknek az érdeklődő, fegyelmezett magatartásért. Az
óvodában tartott „zöldség-gyümölcs napok” is kreatív, látványos tevékenységek voltak, mely a szülők segítségével
valósulhatott meg. Köszönet érte.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti Röszke Község Önkormányzata támogatását, orvosaink, asszisztenseik munkáját, a
védőnői,- családsegítő szolgálat segítő tevékenységét, a Teleház dolgozóinak odafigyelő koordinálását és a művelődési házban
dolgozóknak a „vendéglátáshoz” nyújtott figyelmes, pontos közreműködését.
Makra Lajosné

Gálán voltunk az Agórában!
2013. március 13-án került megrendezésre Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában
a VI. Szegedi és Szeged-kistérségi Nyugdíjas Ki Mit Tud? döntője. Ennek a
rendezvénynek sajnos most
nem volt röszkei résztvevője,
amint ahogy azt már korábban
megszokhattuk, de azért így
sem maradtunk távol az
eseménytől. Ugyanis Boros
Gyula
idősügyi
referens
személyes meghívásának és
felkérésének
eleget
téve
Trényi Pálné Annuska nénink
fellépett a döntőt követő
délutáni gálaműsoron. A gálán
a kategóriák győztesei léptek
fel, valamint a Nosztalgia Néptánc Együttes és a Kender zenekar,
illetve verset mondott Annuska néni is. Szívhez szóló és megindító
verset adott elő, melyet a lelkes közönség nagy tapssal jutalmazott.
Erre a jeles rendezvényre kolléganőmmel, Erikával kísértük el Annuska nénit. Velünk tartott még a Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub vezetője, Márki Antalné is, valamint az Agórában csatlakozott hozzánk Röszke polgármestere, Borbásné Márki Márta is,
aki a szavalatot követően a színpadon kedves szavakkal köszöntötte Annuska nénit és átadta Nógrádi Zoltán, Mórahalom
polgármesterének a virágcsokrát is.
K.Zs.
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Az áprilisi cikkünket egy kis dicsekedéssel szeretném kezdeni. Lehet, hogy nem illő, de
ezt most nézzék el nekem, mert egy olyan rendkívüli eseményről van szó, egy olyan
dologról, amiben nem mindennap részesül az ember. A faluban járva-kelve, az itt
lakókkal beszélgetve, sokan már hallottak róla, de én úgy gondolom, hogy nekünk is
feltétlenül meg kell említeni, elvégre csak a Mi kolléganőnkről van szó.
Tanyagondnokunk, Kovácsné Kacz Erika Kemény Bertalan Falufejlesztési díjat
vehetett át márciusban. Ezt a díjat a Falufejlesztési Társaság Elnöksége ítélte oda,
szakmai munkájának elismeréseként. Erika 2002. óta látja el a tanyagondnoki
feladatokat községünkben, és ennek a 11 év fáradhatatlan és önzetlen munkájának a
megkoronázása ez a díj.
De mi is ez a díj?! Azt
hiszem illő erről is szólni
egy pár gondolatot, hiszen
Erika és a többi díjazott
mellett ez volt az ünnepség másik főszereplője.
Maga a díj Kemény
Bertalanról kapta a nevét,
ő volt ugyanis az az
ember, aki megálmodta és
megvalósította a falugondnoki szolgálatot, valamint
megalapította a Falufejlesztési Társaságot. E
társaság az Ő emlékére,
tiszteletére hozta létre ezt a díjat, melyet 2008. óta minden évben
olyan falu-, és tanyagondnokok számára ítélnek oda, akik munkájukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik. E díj csak
egy alkalommal ítélhető oda és olyan személy kaphatja, akit a javaslattevő erre érdemesnek tart. Erika esetében a javaslattevője és
felterjesztője a polgármester asszonyunk, Borbásné Márki Márta volt. Az Ő javaslatát támogatta, erősítette meg írásos ajánlásával a
helyi civil szervezetek közül a KALÁKA és az Egészségvédő Egyesület, mindkét felnőtt háziorvos, a Művelődési Ház
intézményvezetője, és az Öszirózsák Nyugdíjas Klub vezetője.
A díj átvételére egyébként egy csodaszép tavaszi napon, március 8-án került sor Alsómocsoládon, ahol kolléganőnk 3 másik
díjazott mellett vehette át az elismerésül szolgáló bronz plaketett és oklevelet. Erre a nem mindennapi eseményre többen is
elkísértük itthonról: a polgármesterünk, az intézményvezetőnk, teleházas Marika és én.
Ezúton is szívből gratulálunk Erikának a méltán megérdemelt díjhoz és kívánunk neki a tanyagondnoki munkájához sok erőt,
töretlen lelkesedést és derűs munkakedvet.

És most vissza a munkához.
A folytatásban az időrendet
megtartva két eseményről
szeretnék még beszámolni.
Az egyik, hogy március 26án intézményünk is részt vett
a
Művelődési
Házban
megtartott Húsvéti Alkotóházon. Az iskola és a
művelődési
ház
mellett
kollégáim is egy nagy
asztalnál várták az ide
ellátogató kíváncsi és alkotni
vágyó gyerekeket. Akik
nagy örömükre meg is jelentek szép számmal, és így minden adva volt egy jó hangulatú, kreatív délutáni program eltöltéséhez. A
gyerekek nagyon sok szép húsvéti alkotásokat, díszeket készítettek, ki-ki segítséggel vagy anélkül, de a lényeg, hogy senki sem tért
haza üres kézzel.
Míg az előző esemény a vidámságról, a szórakozásról, ünnepvárásról szólt, addig a másik eseményünk már komoly és szakmai
jellegű volt. 2013. március 28-án intézményünkben megtartottuk az éves Gyermekvédelmi tanácskozást, melyen elsősorban a
gyermekjóléti szolgálat adott átfogó értékelést a múlt évi munkájáról, majd őt követve a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai
(családsegítő szolgálat, védőnő, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal hatósági csoportja, rendőrség, polgárőr egyesület,
tanyagondnoki szolgálat) tekintették át a 2012. évben szorosan a gyerekvédelemhez kapcsolódóan végzett tevékenységüket. A
konferencián megjelent meghívott vendégként a Szegedi Járási Gyámhivatal két munkatársa is.
K.Zs.
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BACSÓ FANNI

KÁROLY DÁVID

2013. 03. 23.
Anya: Forrai Anna, Apa: Bacsó Péter

2013. 03. 25.
Anya: Barna Emese, Apa: Károly Gábor

Tisztelt Ebtartók!
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet szerint a 4 hónapnál idősebb eb csak mikrochippel
(transzponderrel) megjelölve tartható, továbbá a 164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet szerint veszettség ellen csak mikrochippel
megjelölt eb oltható. A 147/2004.(X.01.) FVM. rendelet szerint ebek részére összevezetéssel történő tömeges mikrochip
behelyezés tilos.
A fenti jogszabályok miatt az összevezetéses veszettség elleni oltáskor csak a mikrochippel ellátott ebeket lehet beoltani.
Ezért kérjük az ebek tulajdonosait, hogy az ellátó állatorvosukat minél hamarabb keressék fel a mikrochippezés miatt.
A mikrochippezés határideje 2013. január 1. volt. Ez után 2 hónap türelmi időt is adott a hatóság, ami szintén letelt.
Felhívjuk ezért a figyelmet, hogy azok a tulajdonosok, akik a fenti rendeleteket nem tartják be szabálysértést követnek el
és velük szemben a Járási Állategészségügyi Hivatal fog eljárást lefolytatni, ami pénzbírsággal jár.
Dr. Perényi János sk.
állatorvos
Tel.: 06-30-9982684
Rendelés: kedd, csütörtök 12-13 óráig
Röszke, József A. u. 45.

HIRDETMÉNY
FÉM-, PAPÍRHULLADÉK és
PET palack (műanyag palack)
gyűjtést tart a
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola
2013. április 22. és április 26. között.
A (papír)gyűjtő konténer helye:
Az iskola udvarán
reggel 7 órától 17 - 18 óráig.
A papírgyűjtő konténer szerdán (24-én)
érkezik, de maga
a gyűjtés április hónapban folyamatos.
A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az
iskolai diákprogramok
pl.:GYERMEKNAP megrendezésére
fordítjuk.
Segítségüket előre is köszönjük:
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola
Diákönkormányzata

Dr. Kovács Tibor sk.
állatorvos
Tel.: 06-30-9653114

Havas Március 15.
Fotó: Turucz József

Havas tavasz
Márciusban váratlan
Hóesés az országban
Kicsi falu, kicsi tanya
Segítség ment, nagy rohanva
Rohantak, segítettek
Havat durtak, mindenkinek
Élelmet is hoztak gyorsan
Ne éhezzek rá szorultan
Szememből a könny kicsordult
A sok szeretetet látva
Ily szép össze tartás
Nincs is tán több-e világba.
Kothencz
ÜGYFÉLFOGADÁSOK A
TELEHÁZBAN
Dr. Varga László ügyvéd
hétfőn 14-16 óráig
Keczeliné Vass Anna könyvelő
kedden 10-14 óráig
Mucsi Krisztina falugazdász
szerdán 8-15.30 óráig
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Falusi Suttogó

Először a húsvéti nyuszik fészkét féltettük, majd a visszaérkező gólyákat,
most a fecskékért aggódunk…
Hát igazán vége lehetne már a zord időknek, hogy ne merüljön fel ismét a
vicces kis pagonylakóinkban, hogy „akkor még jön a Mikulás is?”.
Fázósan ünnepeltük egyik nagyon szép ünnepünket, MÁRCIUS 15-ÉT. Évrőlévre megépítjük falunk makettjét, ünneplőbe öltöztetjük a házakat is, ünnepi
csemegét eszünk, verselünk, dalolunk, a kislányokon párta, a fiúcskákon
csákó, kis kezükben saját festésű nemzeti zászló terelgeti apróbbak,
nagyobbak figyelmét arra, hogy magyarok vagyunk. Magyarország a mi
hazánk, Röszke a mi falunk, s e szép nemzeti ünneppel tisztelgünk a 48-as
hősök előtt, kik közül többet névről is ismerünk.
Március 15. a Süniknél
Illatozó jácintok, nárciszok HÍVOGATNAK mindenkit labdázni, fogócskázni,
ugróiskolázni, s lassan elővehetjük a rollereinket, holdjáróinkat, és
megérkeznek a TÁMOP pályázatból beszerzett futóbiciklik is, mind-mind a
játék, a mozgás szolgálatában.
KITELEPÍTJÜK nyári
lakjainkat is oviba,
bölcsibe, és a csúcshomokozók
ismét
várakká, szerpentinekké, tortákká válnak,
csupán a kisgyermekek szárnyaló fantáziája szab határt annak, mi lesz, mi lehet,
kivel, kikkel játszMárcius 15-i felvonulás
hatnak, érezhetik jól
magukat árnyas udvarunkon,
mosolygó
felnőttek között.
Húsvétra készülnek a Nyuszik
Alig lettünk készen a
sok-sok festett, berzselt, írókázott TOJÁSSAL, melyeket otthonról, nagymamiktól és hagyományosan
Vidácsné Irénke nénitől kaptunk, nagyon megköszönve,
már tipegtek is befelé
a leendő bölcsiseink,
Zöldségnapunk
ovisaink. Jöttek BEIRATKOZNI. De megtették ezt nagyjaink is, beiratkoztak az iskolába. Örömmel és várakozással
kérdezgetnek a következő évről, míg teljes odaadással ISKOLÁS JÁTÉKOT
Gergelyjárás
JÁTSZANAK. Táskát babrikálnak, kis füzetecskébe díszítősorokat rajzolnak,
tolltartót hajtogatnak, váltakozva lesznek diákok, tanítónénik, versengenek a
tábla előtt…
Együtt örülünk annak, hogy bölcsikéseink fotója DÍJNYERTES lett a farsangi
internetes szavazós játékon. Egy mesekockás nagyszerű meglepetést hoz
majd nekünk a játékot indító ötletgazda. Köszönjük az ehhez nyújtott
segítséget mindenkinek!
NAPTÁRUNK:
2013. április 25-én csoport- és egyéni fényképezés lesz a bölcsődében és a
Manótanyán.
2013. április 26-án pedig a benti óvodában. A megszokott kedves
Gergelyjárás
fotósbácsi érkezik hozzánk, a fotókat megrendelni és fizetni előre kell,
legyetek szívesek a hirdetőtáblán figyelni ennek időpontját.
TÁMOP pályázati forrásból több továbbképzésen vesznek részt az óvónénik
a közeljövőben, a többi programunk majd ezen időpontok tükrében alakul.
Lelkesen várjuk együtt az igazi tavaszt!
Hónyúl jött az oviba
Fülöpné Kiss Ibolya
intézményvezető

13. oldal

2013. április

Játszódélután iskolánkban
Gergely-járás
2013. március 12-én a 8.
osztályos társainkkal visszalátogattunk az óvodába. Az
iskolába kacsintgató gyerekek
nagy örömmel vártak minket. Mi
egy kis előadással készültünk,
ami nagy sikert aratott az ovisok
körében. Egy olyan színdarabot
adhattunk elő, amiben mi is
óvodásoknak érezhettük magunkat.

A műsorunk után a gyerekek
verseket
mondtak
nagy
lelkesedéssel, majd nagy tapssal
köszönték meg az előadást, és
egy kis csemegével is megleptek
minket. Az óvónők megengedték,
hogy körülnézzünk. Sok szép
rajzot láttunk, amit az óvodások
készítettek. Felkészítő és kísérő
tanár: Kissné Veres Györgyi.
Varga Elektra és
Bohocki Rozi

1848. március 15.
Március 14-én a Petőfi Sándor
Művelődési
Házban
a
6.
osztályos tanulók emlékműsorát
tekintettük meg, mellyel a haza
hősei előtt tisztelegtünk. Tánccal,
prózával
és
versekkel
színesítették a tanulók az
előadást.

Felkészítő tanárok: Vörösné
Beszédes Veronika tanárnő,
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi és
Jazimiczky Éva.

Kovács Laura és
Hegedűs Alexandra

Vidám csütörtök délutáni program várta a leendő elsősöket március 21-én a röszkei Orbán Dénes
Általános Iskolában.
Pontosan érkeztek az iskola felé kacsingató kisgyermekek. Legtöbbjüket Szüleik kísérték el, de a
Nagyszülők is szép számban megjelentek. Nem mondanám, hogy meg voltak szeppenve kis vendégeink:
a Sportcsarnok, ahol a játékos délután kezdődött, ismerős helyszín volt nekik. Ide járnak hetente egyszer
testnevelés foglalkozásra. Figyelmesen követték Éva néni utasításait, miközben ide-oda ugráltak a
felállított akadályok között.

Következő helyszín Judit néni tanterme volt, ahol minden kis pajtást külön-külön üdvözöltek egy
kedves dalocskával. A találós kérdések is mind megoldásra találtak, de hangos kacaj követte a 3.
osztályos tanulók által előadott Lúdas Matyi történetet is.
Húsvét közeledtével a kézműves foglalkozáson tavaszi virágot készített a sok kis ügyes kéz, melynek
kelyhébe nyuszitojást rakott Ilike néni és Cilike néni. Mondanom sem kell, hogy a nyuszitojások
perceken belül eltűntek a fészkekből, csak szájukat nyalogató, boldog gyermekeket láttunk.
A legvégén megvendégeltük látogatóinkat. Amíg a gyerekek játszottak, mi pedagógusok a szülőkben
felmerült kérdésekre válaszoltunk. Beszéltünk az iskolánkban folyó nevelési-oktatási munkáról,
szakköreinkről, a tehetségek gondozásáról, felzárkóztatási lehetőségeinkről, és minden olyan programról,
amit évről évre megvalósítunk. Kellemes hangulatban telt el a délután.
Köszönöm a résztvevő kollégák segítségét és közreműködését!

Szécsényi Marianna, tagintézmény vezető

Retekmagot csíráztattunk!
Az Egészséghét alkalmából lehetőségünk nyílt arra, hogy tanuljunk és kipróbáljunk valami újat,
amivel bármikor, akár télen és kora tavasszal is friss, ropogós vitaminforráshoz juthatunk, méghozzá
olcsón.
Két tapasztalt, a témában jártas kolléganő javaslatára retekmagot csíráztattunk! A retekcsíra
bővelkedik vitaminokban, ásványi anyagokban és jó tudni, hogy a csírák koncentráltan tartalmazzák a
növény felneveléséhez szükséges enzimeket.
A csíráztatás nem egy bonyolult dolog, túl sok időt és helyet sem igényel. Ügyelnünk kell azonban
arra, hogy a magok ne legyenek vegyszerrel kezeltek, szennyezettek.
Minden osztály kapott egy zacskó retekmagot. A csíráztatáshoz szükséges befőttesüveget, géz vagy
tüll anyagot a gyerekek és az osztályfőnökök otthonról hozták.
Első nap a magokat alaposan átmostuk, majd pár óra áztatás után a vizet leöntöttük róla. Az üvegeket
kicsit megdöntve világos helyre helyeztük őket. Ezt követően már csak annyi volt a teendő, hogy naponta
kétszer alaposan átöblítsük a magokat. Vigyázni kellett, hogy ne száradjon ki, de ne is legyen rajta
felesleges víz. Ügyesen gondoskodtak diákjaink a növényről, mert a hét közepére már minden teremben
alaposan megduzzadtak a magok, itt-ott áttörték a maghéjat és láthatóvá váltak a sárgás-zöldes csírák.
Hétvégére a maréknyi mag úgy kicsírázott, hogy két-három nagyobb befőttes üveget megtöltött!
Pénteken tízóraira szendvicseket készítettek az osztályok: vajjal kenték a rozskenyeret, retekcsírát tettek
a tetejére, majd jóízűen elfogyasztották. Csemegeként extrudált rozs, buláta és kölesgolyókat
kóstolhattak.
Köszönjük Röszke Község Egészségvédő Egyesületének, hogy programunkhoz biztosította az anyagi
forrásokat, valamint a Németh Pékség segítségét, akik egy kis kedvezménnyel és rugalmasságukkal
támogatták, hogy friss rozskenyér kerülhessen asztalunkra.
Kovácsné Szász Hajnalka és Rajczi Cecília

Digitális Írástudás a XXI. században
2013. március 27-én a Szent-Györgyi Albert Agórában jártunk, ahol iskolánk tanulói színvonalas és érdekes foglalkozásokon vettek részt. Először
az Informatika Történeti Kiállítást tekintettük meg, ahol a számítógépek hőskorának ereklyéi mellett a legmodernebb eszközöket is megismerhettük. Az
első szinten a gyerekek nagy érdeklődéssel szemlélték a régi, szoba nagyságú számítógépeket, melyek adattároló képességének kis mérete nem
hasonlítható a mai számítógépekéhez. Kipróbálhatták a forgótárcsás telefont, amivel később telefonálhattak is, így megismerkedve a távközlés
folyamatával.
A felső szinten a tömeggyártásban készült, működőképes számítógépeken és eszközökön kívül interaktív látványelemekkel gazdagodhattunk. Az
1956-ban Dr. Muszka Dániel által készült Katica elnevezésű modell az állatok reakcióját mutatta be az alsósok nagy örömére. A gyerekek
megfigyelhettek és kipróbálhattak régi számítógépes játékokat, zenére nyomtathattak. A nagyobbaknak a mozgásérzékelő játék, a kisebbeknek pedig az
érintőképernyős puzzle kirakása tetszett a legjobban.
A Látványlaboratóriumban a tanulók kipróbálhatták, hogyan lehet lézerfénnyel mozgatni mikroszkopikus testeket, élő sejteket.
Tanulmányozhatták a chip, hajszál és ételfesték tulajdonságait. Egy érdekes kísérlet megtanított bennünket arra, hogy a vizet nyomás hatására is lehet
melegíteni, illetve sok érdekességet tudhattunk meg az örvényes áramlásról.
Örömteli volt ez a kirándulás, mert a gyerekek megismerkedhettek a régi idők számítástechnikai eszközeivel, így el nem felejtve, hogy mennyi
kísérlet és kudarc vezetett a ma használt eszközökhöz. Kísérő tanáraink: Luxné Fodor Szilvia, Karai Gizella, Tóthné Gál Kinga.

Brasnyó Virág
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A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
2013 június 24-28-ig megrendezi Röszkén a Horgásztábort gyerekek részére az alábbiak szerint
A horgásztábor programjai 24-én hétfőn 09:00 órakor kezdődnek.
Napi idő beosztás
Hétfő

09:00-ig
09:00
12:30
13:30
17:30
21:00

szobák elfoglalása
ismertető, foglalkozásra felkészítés, helyszínek
bemutatása
ebéd
foglalkozás megkezdése
vacsora, horgászat, lefekvéshez készülődés
lefekvés

Kedd,
Szerda,
Csütörtök

07:00

ébresztő, körlet rendrakás, tisztálkodás
(kedden 04.30 kelés)

Péntek

08:00
08:30
12:30
13:00
17:30
21:00
07:30
08:00
12:30
14:00
16:00
17:00

reggeli
de. foglalkozás megkezdése, horgászat
ebéd
du. foglalkozás megkezdése
vacsora, vetélkedő, játék, horgászat
lefekvés (egyik nap "éjszakai" horgászat)
ébresztő, körlet rendrakás, tisztálkodás
de.foglakozás megkezdése
ebéd
Vizsga
díjkiosztó,
hazaindulás

PROGRAMOK: rengeteg horgászat, különböző horgászati módszerek
megismerése és gyakorlása valamint tanulás. Horgászati módszerek
bemutatása, szalonnasütés, vetélkedők, célba dobó verseny (díjazással),
esti (éjszakai) horgászat, csónakos horgászat, stb.
ÉTKEZÉS: a gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk. Ebédnél
és vacsoránál a gyerekek üdítőitalt nem kapnak, csak ivóvizet szolgálunk
fel nekik. Étkezés a napközis konyhán. Kérnénk a szülőket, hogy tej lisztérzékenységet vagy vegetáriánusi étkezést előre jelezni szíveskedjenek
a részünkre. Ezen kívül napi 1 alkalommal (délután) gyümölcsöt
biztosítunk részükre. A gyerekek (a Gyálai Holt-Tiszai foglalkozás alatt)
az igényük szerint korlátlan mennyiségű ásványvizet kapnak. (Választható:
szénsavas vagy szénsavmentes). Ha a gyerek mást szeretne inni, azt térítés
ellenében a foglalkozás szünetében megvásárolhatja. Kérjük a szülőket,
hogy romlandó ételt és gyümölcsöt ne csomagoljanak a gyereknek, mert
azokat hűtőben tárolni nem tudjuk!
SZÁLLÁS: a gyerekek az Ifjúsági és Közösségi Házban lesznek
elszállásolva. A szálláshelyük 4-6-8 ágyas szobákból áll. Az éjszakai
alváshoz hálózsákot kötelező hozni.
FELÜGYELET: a résztvevő gyerekek mellé felügyelőket biztosítunk. A
felügyelők létszáma 2 fő. A Gyálai Holt-Tiszai programoknál a felügyelők
mellett 2 oktató személy vesz részt. Minden vízen történő programnál a
gyerekek mentőmellényben szállhatnak csak csónakba. (Mentőmellényeket
biztosítunk).

SZIGOR A RÉSZÜNKRŐL: minden gyereknek a megérkezés után
elmondjuk és felmondatjuk vele az alapvető biztonsági és rendszabályokat.
A tanfolyam alatt nem megfelelően viselkedő, súlyos vétséget elkövető
gyereket a táborozásból kizárjuk, a szülőt azonnal értesítjük, és a táborozót
hazaszállítjuk.
PÉNZ, ÉRTÉK: A gyerek a táborozásra természetesen hozhat pénzt
magával. Az összegért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Sok
gyereknek ma már van mobiltelefonja. A Gyálai Holt-Tiszai körüli
foglalkozásoknál a telefont elvesszük és azt a foglalkozás befejezéséig
megőrizzük, tehát a Gyálai Holt-Tiszai melletti foglalkozásoknál még
kikapcsolt rádiótelefont sem engedélyezünk megtartani. Kérnénk a
telefonokat és pénztárcákat megfelelő azonosítással ellátni (név, figura
stb.) A táborba tilos hozni: öngyújtó, bicska, kés, halradar, meritőszák,
haltartó, csonti, giliszta, etetőanyag. A Gyálai Holt-Tiszánál lévő
telefonszámunk: 703139920
FELSZERELÉS: A horgászathoz szüksége lesz a gyereknek 2 db
horgászbotra. Legyen rajta orsó, zsinór, (damil, ami min. 18-26-os
KÖZÖTT legyen) úszó, horog. Kérjük, a gyerek ne hozzon magával
merítőt, haltartót. Esetleges beszakadás esetén biztosítunk számukra térítési
díj nélkül (részvételi díj tartalmazza), ólmot, horgot, úszót, pótbotot. Ezen
kívül kérjük, hogy etetőanyagot, kukoricát, gilisztát, csontit, egyéb
horgászatra alkalmas csali anyagot NE küldjenek a gyerekkel. Ezeket az
anyagokat a gyerek mind megkapja a táborban térítésmentesen (részvételi
díj tartalmazza). (Spiccbot, fenekező bot a tónál a gyerekek rendelkezésére
áll.) Tehát csak 2 db felszerelt botot kérnénk!!! Kérjük, hogy lehetőleg
minden gyerek rendelkezzen kerékpárral!!!! Köszönjük!
TÁBOR RÉSZTVÉTELI DÍJA: A tábor 5 napos részvételi díja bruttó
10.000,- Ft, mely a következőket tartalmazza:
szállást az Ifjúsági és Közösségi Házban, napi 3x étkezést, napi 1x
gyümölcsöt
korlátlan ásványvízfogyasztást
horgászatnál - etetőanyagokat, felszereléseket, szükséges kellékeket
felügyeletet
horgászati programokat, versenyt díjazással, (érmek, kupák, pólók,
oklevelek)
Jelentkezési és részvételi feltételek: Amennyiben a gyermeke részt kíván
venni táborban, akkor a jelentkezési lapot kitöltve küldje el a rajta lévő
címre. A számlát a tábor megkezdése előtt min. 30 nappal kérjük befizetni.
(Előleg számla: NINCS).
Jelentkezéseket a magyariek@roszkenet.hu email címen, a Macsek
Kisállateledel és Horgászboltba nyitvatartási időben (06305792616) és a
Röszke, József Attila u. 20 irodánkban ügyfélfogadási időben fogadunk el.
A csoportokban a felvételi sorrend a jelentkezések és fizetések
sorrendjében történik. A táborba maximum 20 gyereket tudunk felvenni.
Csak egészséges, 4 napnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkező
gyerek vehet részt a táborban.

Horgoson jártunk évadnyitó horgászversenyen,
ahol szép eredményt értünk el Takács Kornél horgásztársunk második helyezésével.

Falusi Suttogó
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Tavaszi horgászverseny
Bár idén a tavasz messzire elkerülte a Kárpát-medencét és a verseny
előtti nap reggelén is sűrű pelyhekben hullott a hó, ez a tény sem szegte
kedvét azoknak a horgászoknak, akik március 23-án reggel a Premier
Söröző teraszán gyülekeztek. Miután magukhoz vették a szokásos testilelki táplálékokat s megismerték a verseny játékszabályait, megtörtént a
horgászhelyek kisorsolása.
Mivel a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszának Röszke felőli részén a
földút igencsak meglágyult, ezért a Bánát felőli részen zajlott a
versengés. 27 szenvedélyes, lelkes horgász jelentkezett a
megmérettetésre. 16 felnőtt, 9 ifi és 2 gyerek versenyző próbálkozott a
horgászszerencsével. A
természet
természetesen igyekezett helyrehozni az előző napok borongós, didergős hangulatát. Álmos szemekkel elő is
merészkedett felhőpaplanja alól a napocska, ám a halacskák nem nagyon
igyekeztek előbújni rejtekükből. A termetesebb halak nem nagyon tépkedték a
damilt. Amint a Nap egyre magasabbra nyújtózkodott égi boltozatán,
előmerészkedtek néhányan az apróbb és nagyobbacska pikkelyesek közül.
Az évadnyitó horgász-verseny, amit a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület szervezett, a mérlegelést követően a következő eredményekkel zárult:
Gyermek kategória:
1. Savanya Tamás.
2. Simon Dániel
Ifjúsági: 1. Gera Marin. 2. Csúsz Gábor. 3. Mészáros Richárd
Felnőtt: 1. Kendrusz László. 2. Vígh Tamás. 3. Tombácz Lajos
A legnagyobb halat Kendrusz László fogta. A tükörponty 1240 grammot nyomott.
Az erre az alkalomra készített feliratos égetett mázas kerámiavázákat az egyesület
elnöke, Magyari László nyújtotta át a helyezetteknek.
Ha a tavasz el is tévelygett valahol, azért nyár biztosan lesz s a langyosabb vízben
előjönnek majd a nagy halak is és még jobb eredmények születnek. Az ízletes
ebéd elfogyasztása után jóllakottan és egy együtt töltött szép nap emlékével
távoztak a résztvevők.
Turucz József

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület megrendezi
TAVASZI CSAPATVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses csapat horgászversenyét, amelyre
ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2013. május 19. (vasárnap)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan 100 m
széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
05.30–tol Gyülekező a „Premier Söröző” teraszán. Röszke,
Felszabadulás u.186.
06.00 Megnyitó, majd sorsolás.
07.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (08.50-től etetés)
09.00-13.00 VERSENY
13.00-14.00 Mérlegelés
14.00-tól Eredményhirdetés és ebéd.
A csapatok négy főből állnak, egy fő csapatvezető és három
horgász.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 7500 Ft/csapat (három versenyző + egy
csapatvezető) Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati
irodájában (csütörtökönként 14- 17 ig), a „Macsek Kisállat Eledel
és Horgászbolt”-ban (06305792616) hét közben de:8-12-ig,
du:13-16-ig (kivétel kedd délutánonként). A nevezési díjat a
helyszínen is ki lehet fizetni, de a részvételt határidőre kérjük

jelezni. A nevezési díj tartalmazza a négy fő részére az ebédet is.
Plusz ebédjegy 700 Ft.
Nevezési határidő: 2013.május 17. 16.00 óra
Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint minden
szektorban az eső helyezett lesz díjazva.
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban
részesül.
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező
felszerelés). Rakós bot használata, élőhal, halszelet csaliként
alkalmazása és a pergetés tilos!
Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége maximum 10 liter.
Ezen kívül még összesen 1,5 liter élő anyag megengedett.(csonti,
pinki, giliszta,szúnyoglárva)
A zsákmány mérése a helyszínen történik. (versenyállásokban)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban
megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs
érvényben. (állami horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza
kell engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási eredménybe.
-A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért
keretes haltartó háló használata kötelező!
A rendezvény felelőse: Schreiter Zoltán. 06/704205500
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László
elnök
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TEGNAP IS
EZ VOLT

KIPAKOLÁS

FEGYVERT
HASZNÁL

FEGYVERCSŐ
BELSŐ
ÁTMÉRŐJE

REJTVÉNY
A SIKER ZÁLOGA

ZÁLOGA

S
ARANKA
BECENEVE

OKTATÓ

Az előző rejtvény megfejtése:
Az
emberek
egyenlőknek születnek, de
másnap már nem azok
többé.
A
nyertes
SZÖLLŐSI
GÁBORNÉ (Teréz u. 4.) a
Teleházban veheti át jutalmát.

BANKAUTOMATA
FORMA

WEBBER ÉS
TIM RICE
MUSICALJE

GÖRÖG
ÉVEZRED
KIS PÉTER

… CULPA
(ÉN VÉTKEM)

CELSIUS
JUNIOR R.

BORSFŰ

LAKÁSBA

ÁLLHATATOS
HELYTÁLLÁS

Feladványunk fő soraiban a
karrier hajszolás hátrányairól
olvashatnak.

Megfejtéseiket interneten a
telehaz@roszkenet.hu e-mail
címre is beküldhetik.
Turucz József
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„…ÉS MAGÓG”
(ADY)

LEKVÁROS

KIRÁMOLÓ

DEPÓNIA
VÉGSŐ
HAJRÁ
KIFIGYEL
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KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

ZAMAT

FÉLFA!

DOLGOZAT A
SULIBAN

ANGOL
EGYETEMI
VÁROS

HUSZONNÉGY ÓRAI

TANGENS R.

KÓRHÁZ
JELE

FRANCIA
ESTEBÉD

LÁMCSAK

NEVETSÉGES

SZORGOS
ROVAR

… VEGAS

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

Szerkesztőség:
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta
A ZSIRÁF
ROKONA
TOROK
HÁZVÉG!

Y

Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mező Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1400 példányban.
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Cukor……………………………………. 259 Ft
DOSIA mosópor 10 kg………………... 2.990 Ft
PREMIUM lekvár 650 gr………………. 399 Ft
MIZSE ásványvíz 1,5 l………………….. 59 Ft
Általános virágföld 20 l…………………. 429 Ft
Virágcserepek, alátétek………………. 50 Ft-tól
PVC figurás labda 22 cm……………….. 499 Ft

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

Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. Röszkei Kirendeltsége
teljes körű 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

FORRÓ LAJOS
VILLANYSZERELŐ
Javítások, átalakítások
06 20/375-18-62

Retek, répa, zöldség csomózást
és szedést vállalok egész napra!
Telefon: 06-70/948-25-49

2013. április

a 100-as mellett!
Hotdog……………………….. 260 Ft
Tortilla……………………….. 430 Ft
Palacsinta…………………100 Ft-tól
Sima lángos………………….. 220 Ft
Töltött lángos………………... 420 Ft
Dobozos sör 0,5 l…………….. 139 Ft
Kávé………………………….. 100 Ft

Nyitva: H-Sz: 5.30-11 óráig
Cím: Röszke, Felszabadulás u. 121.
100-as Bolt mellett

2013. április
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Anyakönyvi hírek
Temetések:
Március 6.: Jeszenszky Andrásné
Börcsök Rozália (†2013. február 24.,
életének 74. évében)
Március 8.: Király László (†2013.
március 4., életének 58. évében)
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Röszkei Római Katolikus Plébánia
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel. 62/273-260; 30/359-1050,
Karitasz telefonszáma: 06-20/400-58-68
Web: plebaniahivatal.roszkenet.hu, e-mail: roszkeplebania@citromail.hu
Irodai nyitva tartás: kedd-péntek 9-12 óra között
Liturgikus rend:
hétfő, 18 óra: rózsafüzér-imádság; kedd, 18 óra: szentmise
szerda, 18 óra: igeliturgia és katekézis, csütörtök, 18 óra: zsolozsma
péntek, 18 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás
szombat, 18 óra; vasárnap 9 és 18 óra: szentmise

HIRDETÉSEK:
A házszenteléseket folyamatosan végezzük a külterületen,
valamint a Rákóczi és a Felszabadulás utca házaiban. Akikhez nem
sikerül bejutni, vagy megbeszélt időpontra 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.
Az elsőáldozás és az első gyónók befogadás szertartása május
12-én, vasárnap, a 9 órakor kezdődő szentmise keretében történik.
Az érintett szülők részére május 7-én, kedden 17 órától tartunk
értekezletet.
Kérjük mindazokat, akiknek lejárt a bérleti joga a röszkei
katolikus temetőben lévő sírhelyekre, újraváltási igényüket
jelezzék a röszkei plébániahivatalban. A lejárt sírhelyek
listájáról a röszkei temető bejáratánál kihelyezett
hirdetőtáblán,
a
röszkei
plébániahivatal
weblapján
(www.plebaniahivatal.roszkenet.hu), vagy személyesen, ill.
telefonon és e-mailben a plébániahivatalban tájékozódhatnak.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, a hatályos temetői
törvényben biztosított jogkörünknél fogva az újra nem váltott
sírhelyeket 2014. január 1-jétől másoknak adjuk bérbe.

A röszkei "Jézus Szíve" Karitasz Csoport
ruhabörzét tart rászorulók részére. Időpont és helyszín: 2013.04.26.,
péntek 16-18 óra között, Kartal-ház.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Ünneplőbe öltözik fel templomunk s környéke,
Nagy ünnepre készülődik kis falunknak népe.
Szász esztendő egy pillanat a történelemben,
Nekünk mégis hosszú idő múltban és jelenben.
Száz éve, hogy az őseink álmodtak egy nagyot,
Gyarapodó kis falunkba építsünk templomot.
Aki bírt és aki mozgott, mind munkához fogott,
Lovasszekérrel is hordták az építő anyagot.
Verejtékes munkájuknak meg lett a gyümölcse,
Egy év múlva gyülekeztek templomszentelésre.
Száz éve hogy szent ez a hely, Isten lakóhelye,
Hol szüleink, nagyszüleink imádkoztak csendbe.
Nap-nap után megújul itt Krisztus áldozata,
Testét, vérét, ön-önmagát Jézus nekünk adja.
Keresztvízzel innen indul útjára a gyermek,
Áldozáskor, bérmáláskor itt kap szent kegyelmet.
Gyóntatószék csendes árnya felemelt sok lelket,
Ki békéért, bocsánatért Istenhez közelgett.
Sok ajakról itt hangzott el a nagy szent ígéret,
Holtomiglan, jóban-rosszban nem hagylak el téged.
Két szívben is itt gyulladt ki a hivatás lángja,
Utat mutatva sokaknak, mint egy égő fáklya.
Szent kenettel innen indul az egyházunk papja,
Lelki vigaszt, erősítést betegeknek adja.
Mikor árvíz fenyegetett s egyéb veszedelem,
Könnyes szemmel fohászkodtunk: ment meg, óh Istenem!
Szent Antalt is kértük egyre, gondoljon reánk,
Hisz rábíztuk kis falunkat száz esztendőn át.
Évről évre szállt az ének évszázadon át,
Föltekintünk Páduának csillaga Terád.
És Szent Antal szelíd szemmel mosolygott le ránk,
Karjában a kis Jézussal vigyázott reánk.
Most e kerek évfordulón fohász száll az égnek
Add uram, hogy e templomban mindig legyen ének.
Ajkainkról ki ne fogyjon a buzgó dicséret,
Mindig legyen pap és hívő, kik Téged dicsérnek.

Pár hét múlva, május 18-án lesz templomunk
felszentelésének 100. évfordulója.
Ünnepeljünk együtt!
Mindenkit szeretettel várunk!
Bende Sándorné
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Falusi Suttogó
Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó áprilisi sportoldalán.
Nem sikerült a tervem, hogy elkerülöm és megússzam az ilyenkor szokásos influenza és vírus hadjáratokat. Sajnos, ”ágyban, párnák közt”
várom sorsom jobbra fordulását! Őszintén megvallom, ilyen állapotban a hátam közepére sem kívánom a beszámoló megírását!
Cikkemben focival kell, hogy foglalkozzam, hiszen az
egyesület többi szakosztálya még valószínűleg alszik, vagy
csak egyszerűen beáztak a vonalak, mert nem kapok
életjeleket, érdemi híreket felőlük!
A mindig legkorábban kezdő futballisták háza tájáról
vannak viszont jó és sajnos rossz híreim is. Egyik jó hír
például, hogy végre megszerezte első tavaszi győzelmét
„U16”-os csapatunk. Nagyon kellett már a siker
megízlelése a kicsiknek, hiszen a számunkra egyáltalán
nem szerencsés besorolás miatt ritkán lehet részük benne.
A „Poló” tanítványok hazai környezetben az SZVSE
csapatát kényszerítették megadásra, a végeredmény 5-0
ide! Az edzők, Szalma Gábor, Tanács Roland és Csikós
János munkája egyre jobban és főleg eredményesen
érvényesül a csapat játékában! A kép a győztes mérkőzés
után készült.
A jó híreknél maradva, úgy látszik, a Röszke II úgy folytatja szereplését tavasszal, mint ahogyan abbahagyta azt az ősszel! A csapat
szorgalmasan, egymás után gyűjtögeti a skalpokat és az ezzel járó győztes pontokat! Vezetik a Megye III-as bajnokságukat, eltökélt
szándék a pontvadászat megnyerése! Megérdemelnék a fiúk, hogy bajnokcsapat tagjai lehessenek, nem beszélve a labdarúgó szakosztály
renoméjáról, arra is rá férne már egy kicsi siker! S talán innentől, muszáj áttérnem a finoman fogalmazva is, kevésbé siker történetekre.
Sajnos az ifjúsági, U-19-es „kölcsön” csapat és a most még Megye I-es felnőtt csapatunk messze a kritikák alatt teljesítenek, valahol a
„béka” alatt vergődnek! Egyre jobban erősödik bennem a félelem, hogy ez a csapat, sajnos, senkit nem tud megverni az osztályban!
Elkeserítő ez számomra, hiszen a szerepléshez szükséges föltételek adottak, sőt más egyesületekhez képest még jobbak is! A vezetés és az
edző munkája, erőfeszítéseik semmit sem érnek, ha a csapatból hiányzik az akarat, a tűz és úgy látszik a szégyenérzet is!
A csapatképpel emléket szeretnék állítani annak a negatív rekordnak, amit a társaság két hét alatt produkált. Teszem ezt akkor is, hogy
tudom, az ellenfelekkel nem voltunk egy súlycsoportban.
A Kiskundorozsmától 10-et kapott, egyet sem rúgott a
társaság! Egy hét múlva, Csanádpalota, Makón,
műfüvön, 8-0! Nem semmi teljesítmény! Sajnos a DM is
felkapta a „szenzációt”, kéretlenül csinálva nekünk, külön
cikkben, negatív reklámot. Véleményem szerint az MLSZ
és a CSLSZ felelőssége is megérne egy külön értekezést,
miért is jó az, ha NB-s játékosokkal teletűzdelt csapat
„alázza” meg a megye első osztályban szereplő kicsiket?
Kedves olvasó! Most gyorsan be kell, hogy fejezzem
gondolataimat, mert az állapotomat, úgy látszik, a röszkei
foci puszta említése is negatívan befolyásolja! A lázam
már megint emelkedésbe kezdett, pedig tudom, hogy
lázasan nem szabad semmit sem csinálni, főleg nem
sportköri beszámolót írni! Még valami hülyeséget írok a
láz kábulatában, vagy már lehet, hogy le is írtam?!?
HB

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Mobil segélyszám: 70/275-67-42
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti Kirendeltség:
62/541-706; 30/466-1021,

Védőnői Szolgálat: 573-822
Családsegítő 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

Orvosi rendelők:
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

Intézmények:
Polgármesteri Hivatal: 573-030
Általános Iskola: 573-750
Művelődési 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 Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
Démász ügyfélszolgálat:
06-40/822-282
Dégáz hibabejelentés:
06-80/820-141
Térségi vízmű: 573-970
(hétköznap 7-9 óráig),
Vízmű 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
Tanyafelelősök:
Széll György: 20/332-3301
Németh Ferdinándné:
70/382-8687
Laki Judit: 70/313-9906

