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EBEK
VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
164/2008. (XII.20.) FVM sz. rendelete értelmében az ebek
veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a
kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden 3
hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követően évenként veszettség
ellen beoltatni.

Az összevezetéses védőoltást és a kezelést Röszke
község területére az alábbi helyekre és időpontokra
tűzzük ki.
Május 22. (szerda) 8 - 9-ig Állatorvosi rendelő
10-11-ig Forró Fogadónál
Május 24. (péntek) 10-11-ig Népháznál
11-12-ig volt Magda féle tejcsarnok
Az oltás és a 2 db féreghajtó tabletta díja: összevezetéses
oltás ebenként 3.000.-Ft/db, plusz tabletták darab díja
200.-Ft, melyet az oltás helyszínén kell befizetni.
Az előző évi "EBOLTÁSI IGAZOLVÁNY"-t az
oltáshoz mindenki vigye magával.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 164/2008.(XII.20.)FVM
rendelet szerint összevezetett veszettség elleni oltáskor
csak előzőleg microchippel megjelölt állatok olthatók.
A tulajdonos kérésére az állat tartási helyén is
elvégezhető az oltás és a féreghajtás, de az igényt az
illetékes állatorvosnál időben be kell jelenteni. Az eb
tartási helyén végzett oltás díja 3500.-Ft/db (2 db
tablettáig) + könyv.
Az oltási kötelezettség elmulasztása miatt az állat
tartójával szemben szabálysértési eljárást kell lefolytatni.
Tekintettel a veszettség elleni védekezés igen komoly
állategészségügyi és ember egészségügyi jelentőségére, a
hatóság elvárja a lakosságtól, hogy maradéktalanul eleget
tesz a felhívásban foglaltaknak.
A kutyák bélférgei is komoly emberi megbetegedéseket
okozhatnak, ezért rendelte el az FVM a fenti rendeletben
az évenkénti féregtelenítést !
Dr. Schmidt József sk.
jegyző
Dr. Perényi János sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9982684

Dr. Kovács Tibor sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9653114
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Változás a televíziózásban:
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
A digitális átállásban azon televíziónézők érintettek, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak, és
mindössze az M1, RTL Klub, TV2 műsorait látják előfizetés
nélkül. Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője,
annak az átállás során nincs teendője. A Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság egyszeri, vissza nem térítendő állami
támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a
közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna
World) digitális vételének biztosítása érdekében. A vissza nem
térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető. Az
igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról,
illetve ingyenesen visszaküldhető válaszboríték kérhető a 0680/38-39-40-es ingyenesen hívható zöldszámon.
Az analóg rendszer lekapcsolása 2013. július 31. napján történik
meg településünkön, ezért kérjük az érintett lakosokat, hogy
bővebb tájékoztatásért keressék a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóságot.

MEGHÍVÓ
A Röszkei Gazdakör vezetősége értesíti a
tagságot, hogy 2013. május 22-én szerdán 1900
órára összehívja az egyesület közgyűlését.
Helye: Petőfi Sándor Művelő Ház kisterme. (Röszke, Dózsa
György u. 1.) Az éves beszámoló elfogadásához mindenki
megjelenésére feltétlenül számítunk.

Vitamin ABC – avagy zöldségben,
gyümölcsben az egészség
Manapság, amikor a multivitaminok és a
vitaminbombáknak nevezett gyógyhatású készítmények, gyógy-szerek világában élünk, sokan kérdezik, nem lehetne-e
olcsóbban hozzájutni a szervezetünknek fontos vitaminokhoz.
Mert bizony valljuk be, a multivitamin-készítmények ára eléggé borsos.
A vitaminok pedig mint tudjuk, elengedhetetlenek szervezetünk
működéséhez. Május 30-án, csütörtökön 18 órától a művelődési
házban a Röszke Egészségmegőrző Sziget képviseletében Baranyainé
Zsuzsanna fog egy rövid előadást tartani a különböző vitaminokról,
illetve azok hatásairól. Továbbá megtudhatják, hogyan kell
immunerősítő turmixokat készíteni, és hogyan tölthetik fel kapszulák
nélkül vitaminkészleteiket. A program ingyenes, minden érdeklődőt
várunk nagy szeretettel!
Tóth Kitti
IKSZT-munkatárs
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MAJÁLIS
2013. május 1-jén kulturális programokkal, vetélkedőkkel, folk fitnessel
és táncházzal vártunk mindenkit, aki szerette volna velünk együtt
eltölteni ezt a szép délutánt. Az idő nagyon kegyes volt hozzánk, a már
az évről évre ebben az időszakban megérkező esős napokat, nagyon
meleg nyárias idő váltotta fel. Nagyon örültem annak, hogy ilyen sokan
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket, és sokan eljöttek
megnézni a fellépő gyerekeket és felnőtteket. Köszönöm a közönségnek
a lelkes bíztatásokat, hiszen a gyerekek időt és energiát nem kímélve
készültek erre az alkalomra, és hihetetlenül nagy élmény volt a
számukra, hogy nagyközönség előtt mutathatták be a produkcióikat.
Szeretném megköszönni Kerek Tímeának, Kerek Attiláné Marika
néninek, Jazimiczky Évának, Kozmáné Vastag Juditnak, Luxné Szilvinek,
Horváth Bettinának, hogy felkészítették a gyerekeket, és szeretném
megköszönni a fellépőknek is, hiszen nélkülük nem valósulhatott volna
meg Majálisunk kulturális programja.

ANYÁNAK LENNI
Május első vasárnapján, a településünkön is az édesanyákat,
nagymamákat és dédnagymamákat ünnepeltük.
Az ünnepi szentmisét követően a művelődési házba vártuk vendégeinket.
Az ünnepséget Trényi Pálné Annuska néni gyönyörű szép versével
nyitottuk meg, ezt követően az Orbán Dénes Általános Iskola 1.
osztályos tanulóinak nagyon aranyos, kedves műsora következett, melyre

Falusi Suttogó

Gyovai Anita tanárnő készített fel a gyerekeket. Ezután Papp Laura
tanárnő 2. osztályos növendékei zongoráztak a vendégeinknek. Az
ünnepségünk záró részében Karai Gizella tanárnő felkészítésével a 7.
osztályos tanulók verseivel, táncával és jelenetével kívántunk minden
jelenlévő édesanyának, nagymamának, és dédnagymamának nagyon
boldog anyák napját. “Az anya a család szíve, és mosolya a szívverés.”

APÁK A GÁTRA
Amerikában a Crestonban, Washingtonban született Sonora Smart Dodd
volt az ünnep megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Apja, a
háborús veterán William Jackson Smart egyedül nevelte fel hat
gyermekét. A hölgynek az adta meg a kellő önbizalmat, mikor Anna
Jarvis megalapította az anyák napját. Az apák napjának eredeti tervezett
dátuma június 5. édesapja halálának évfordulója lett volna, de nem volt
elég idő megbeszélni a részleteket a szervezőkkel, így június harmadik
vasárnapján tartották, és tartják ma is. Az első apák napja 1910. június
19-én volt Spokane-ben. Bár az apák napjának hivatalos időpontja június
utolsó vasárnapja, mi mégis szeretnénk előre hozni ezt a jeles ünnepet.
2013. május 31-én 16 órai kezdettel a művelődési ház dísztermébe
játékos vetélkedőre, szellemi, erőnléti versenyekre várjuk a kedves
édesapákat és nagypapákat, ezzel is kiemelve, hogy milyen fontos
szerepet töltenek be a család életében. Várjuk Önöket nagy szeretettel,
erre a vidám délutáni közös programra.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi

Kommunikálj okosan! –
gazdasági tréning általános iskolásoknak
Meghívásunkat elfogadva, 2013. április 26-án a szegedi Spájz
Ifjúsági Ház munkatársai gazdasági-kommunikációs tréninget
tartottak az IKSZT-ben az általános iskola 7-8. osztályos
tanulóinak. A bemelegítő játékot követően a gyerekek
csapatokban
létrehozhattak
„saját
vállalkozásokat”
és
tőzsdézhettek is. A jó hangulat mellett fontos volt, hogy a
gyerekek
lehetőséget
kaptak
kreatív
gondolataik
megvalósításához
és
megfogalmazásához,
amelynek
eredményeképpen jobbnál jobb ötletekkel gazdagodva térhettek haza. A játékok a kompetenciafejlesztés és közösségépítés mellett
hozzájárultak a gazdasági szemlélet formálásához és emellett néhány gazdasági ismeretet is szereztek. A délután végén pedig megosztottuk
egymással gondolatainkat a tréninggel kapcsolatban. Magam és a trénerek nevében szeretném ismételten megköszönni a gyerekek és Kissné
Veres Györgyi tanárnő munkáját, amelynek segítségével egy igazán aktív, hasznos délutánt tölthettünk együtt.
Szűcs Judit - IKSZT munkatárs

A 90 éves Tóth István köszöntése
Négy generáció példás együttélése
Gyermekeik és házastársuk társaságában, izgatottan várta kis
csapatunkat Pista bácsi és felesége. Polgármester asszony gyönyörű
virágcsokorral, finom tortával és nótával köszöntötte az ünnepeltet.
Jegyző úr a Miniszterelnök üdvözletét hozta oklevél formájában,
szép szavak kíséretében. A köszöntések után az elmúlt 90 év
történéseiről faggattuk az ünnepeltet.
Fiatal házasként Ásotthalomról költöztek át Röszkére egy nagynéni
kérésére, itt aztán új házat építettek és tisztességgel felnevelték 3
gyermeküket. A háború vége felé Németországban került amerikai
fogságba, viszonylag jó körülmények közé. Mezőgazdasági
munkára kijártak dolgozni a környékbeli tanyákra, marasztalták is
az ott élők, hogy maradjon idegen földön, de Pista bácsit hazahúzta a szíve Magyarországra, alig várta, hogy viszontláthassa több éve nem
látott családját. Itthon aztán következett a tisztes élettér kialakítása - sok munkával. Gépkocsivezetőként a helyi termelőszövetkezetben
dolgozott nyugdíjazásáig, sok éves balesetmentes vezetéséért elismerésben is részesült. A rendszerváltozás környékén ment nyugdíjba, de
akkor sem a pihenés következett. Az idő tájt lehetett visszakapni a földeket, így aztán Pista bácsi kezdett mindent elölről, saját gazdaságát
fejlesztgetve még sok évet munkálkodott nyugdíjasként is. Állatokat nevelt, földet művelt. Két gyermekük is a faluban él, ezért naponta
tudják őket látogatni, ellátni, felügyelni. Az ő érdemük is, hogy ilyen jó fizikai és szellemi állapotban élték meg mindketten ezt a szép
időskort, saját lakásukban élvezhetik egymás társaságát. Pedig 65 éves házasságuk alatt sok problémát, konfliktust, kellett megoldani. Azért
mindig sikerült helyretenni a dolgokat. A tágabb családban már hat unoka és öt dédunoka él az előző generációk nagy örömére.
- Hogyan telnek a mindennapjai?- kérdezte Borbásné Márki Márta
-A koromhoz képest jól vagyok, kint csak gyüszmékölök, más dolgom nincs. Tévét nem nézek, mert elég gyengén látok már, de a rádiót
mindig hallgatom.
- Ugye, nagy öröm ez a szép, nagy család?
- Büszke vagyok rájuk, a békesség nagyon fontos, hogy megértsék, segítsék egymást.
Kedves Pista bácsi! Településünk lakói nevében kívánunk még sok boldog, feleségével együtt eltöltött évet szerettei körében!
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Évfordulóra, száz év történetét, történelmét ünneplő hétvégére
készülünk. Hinni szeretném, hogy templomunk centenáriumi ünnepe
nem csak a hívők és a rendszeresen templomba járó röszkeiek
csodálatos napja lesz, hanem a Röszkén élő családok, közösségek és
egymásban, a mi falunk boldogulásában és az azért tenni akaró
emberek nagy baráti, családi összejövetele lesz. Bíztatok mindenkit,
hogy jöjjön el, legyen részese a múlt felelevenítésének, töltsön el
velünk egy szép napot olyan közegben, ahol a szeretet és egymás
kölcsönös megbecsülése jegyében ünnepelhetünk. Újságunk előző
számában már olvashatták a programokat, szeretettel várunk minden
röszkeit és a hozzánk máshonnan érkező vendégeket egyaránt.
A gyakorlati megvalósítás szakaszába lépett a Mórahalom-Röszke
kerékpárút programunk. Az érintett ingatlan és földtulajdonosokat
tájékoztatóra hívta önkormányzatunk, ahol ismertettük a műszaki
paramétereket és kértük a tulajdonosok hozzájárulását. Több területet
is meg kell vásárolnia az önkormányzatnak, a tulajdonosok jó része
együttműködéséről és támogató szándékáról biztosított bennünket.
Persze vannak problémák is, ahol a tulajdonos nem fogadja el a
felajánlott anyagi kárpótlást, ott kisajátítási eljárás kezdődik
közérdekre történő indoklással. Előreláthatólag a tényleges
kivitelezés augusztus hónapban kezdődik, a földkimérési és kitűzési
munkálatok már május hónapban megkezdődnek.
Aláírásra kerültek a közbeszerzési eljárás eredménye alapján a
nyertes kivitelezővel a szennyvíztisztító telep felújítására vonatkozó
szerződések. A tényleges kivitelezés június elején kezdődhet.
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Remélem sokak megelégedésére szolgál, hogy nagy figyelmet
fordítunk a közterületeink ápolására, rendben tartására, a
zöldterületek karbantartására. Kérem, legyenek ebben partnereink!
Ingatlanaik előtt nyírják rendszeresen a zöldterületet, virágosítsák,
szépítsék a portáik előtti előkerteket! Mi is ezt tesszük, településünk
központja igazán szívet-lelket gyönyörködtető. Jó érzés leülni egy
pár percre a csobogó szökőkút mellett, vagy a virágosított Szent
Antal téren! Szomorú és szegénységi bizonyítvány az, hogy „erős”
emberek azzal szórakoznak hajnali órákban, hogy táblákat,
virágtartókat törnek össze, mások munkáját semmibe véve! Kérem,
ha ilyen vandalizmussal találkoznak, értesítsék a röszkei rendőőrs
munkatársait! Véleményem szerint a szép környezet, a gondozott
parkok és terek mindannyiunk jó közérzetét biztosítják. Legyenek
partnerei ebben a törekvésében önkormányzatunknak!
A Hunyadi utcai játszóterünk fából készült játékait igencsak megette
már az idő vasfoga, a napokban helyi válallkozó közreműködésével
fog megtörténni a játékok felújítása, ezért valószínűleg egy hétig nem
tudják majd a gyermekek használni. Május 24-én egy karitatív, segítő
nap keretében az UNILEVER röszkei gyárának dolgozóival fogjuk a
játszótér játékait lefesteni, a zöldterületet és a növényzetet
rendbetenni, hogy a nyáron sok kisgyermek tudja élvezni az ott
eltöltött időt. Tervezzük a játékpark és játszótéri eszközök bővítését
is.
Borbásné Márki Márta
polgármester

’Szülőföldem a Dél-Alföld’
Hon- és Helyismereti Vetélkedő
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0255 számú „Kulturális alkotóműhely”
pályázat keretében idén már második alkalommal került
megrendezésre nagyszabású verseny, illetve vetélkedő négy iskola
részvételével, ahol a szellemi kihívások mellett az iskolák tanulói
találkozhattak egymással és kapcsolatokat építhettek.
Az első ilyen alkalommal 2013. február 28-án Kalevala vers-, próza-,
és mesemondó versenyen láttunk vendégül négy települést a
művelődési házban, ahol XX. századi költők, írók verseivel és prózáival készültek a gyerekek. Domaszékről a Bálint Sándor Általános Iskola
diákjai és a Kincskereső Napköziotthonos Óvoda ovisai érkeztek, Forráskútról Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói, Üllésről Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai, Röszkéről pedig a Százholdas
Pagony Óvoda ovisai és az Orbán Dénes Általános Iskola tanulói vettek részt. Az elmondott versek és prózák díjazása különböző értékben
Alexandra Könyváruházban levásárolható utalványokat, mozijegyeket és
koncert belépőket tartalmazott. Az értékelést háromtagú zsűri végezte,
akik Szegedről érkeztek hozzánk. A zsűri elnöke Dr. Zsigriné Sejtes
Györgyi volt, aki két zsűritársával Szihalmi Csillával és Erdei Lillával
együtt nehéz döntések előtt állt a délután folyamán, de végül
megszülettek az eredmények és helyi fiataljaink is szép helyezésekkel
végeztek.
2013. május 7-én hon- és helyismereti vetélkedőre vártuk immár a
fentebb említett települések iskoláinak felső tagozatos diákjait. A
vetélkedő során a gyerekek saját településeik történetéből készültek fel,
illetve kaptak néhány Magyarország történetével kapcsolatos feladatot is.
Játékos és elméleti kérdések formájában adtak számot tudásukról. Az I. és
III. helyezést, valamint az érte járó serlegekből, könyvutalványokból és
egy könyvcsomagokból álló jutalmakat, az üllési Fontos Sándor Általános
Iskola egyik csapata vihette haza, a II. helyezést pedig a domaszéki Bálint
Sándor Általános Iskola diákjai kapták. Röszkei csapataink is szép
eredménnyel zárták a vetélkedőt, A feladatok összeállítását és javítását
Batóné Dr. Kaczúr Ágnes, a szegedi Klebelsberg Kunó Könyvtár
munkatársa, spanyol-történelem szakos egyetemi tanárnő végezte. A vetélkedőn ugyan voltak
helyezések, de igyekeztünk senkit nem elengedni üres kézzel, így mindenki megérdemelten
kapott az emléklap mellé egy érmet, tollat, füzetet és 1000-1000 Ft-os könyvutalványt. Az
éremátadáskor Batóné Dr. Kaczúr Ágnes értékelésében elmondta, hogy jól felkészült gyermekek
tudás olimpiáján vehetett részt, ezért felajánlott az első három helyezett csapatnak egy saját maga
által tartott idegenvezetést a szegedi Klebelsberg Kunó Könyvtárban. Nagyon jól sikerült délutánt
tudhatunk magunk mögött, amelyért köszönet illeti a csapatok és a felkészítő tanáraik munkáját.
Gratulálunk mindenkinek!
Molnárné Vér Ágnes - Szűcs Judit
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Köszöntöm a májusi Kék Hírek
minden kedves olvasóját! Kö-

vetkezzenek híreink:

Bűnügyi hírek:
„Tanyabetörés”
Az elmúlt hónapban lopás bűncselekménye miatt indítottunk nyomozást
ismeretlen tettes ellen, aki Röszke Község területén lévő egyik tanyából,
annak ajtaját befeszítve, eltulajdonított több tekercs dróthálót, valamint
egyéb kisebb háztartási dolgokat. A cselekménnyel 100.000 Ft lopási kár
keletkezett. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben ezzel
kapcsolatosan bárki információval tud szolgálni, az alább közölt
elérhetőségeken tud a rendőrség segítségére lenni.

„Táskalopás”
Lopás bűncselekménye miatt folytatunk eljárást ismeretlen tettes ellen,
aki az illetékességi területen lévő egyik mezőgazdasági földterületen
dolgozó sértett nyitva hagyott gépkocsijából eltulajdonította kézitáskáját,
benne személyes okirataival, készpénzével együtt. A lopással 10.000 Ft
kár keletkezett. A büntető eljárás jelenleg is folyamatban van.

Falusi Suttogó

A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Április hónapban a közúti közlekedési szabálysértések száma
tekintetében a korábbi hónapokhoz képest lényeges enyhe növekedés
tapasztalható. Ennek okai, illetve az egyes szabálysértési eljárások
alapját képezték a kötelező sebességhatárok be nem tartása, valamint a
visszatérő problémaként jelentkező biztonsági öv használatának
elmulasztása, a járművel közúti közlekedés során történő kivilágításának
elmulasztása.
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

Amint már korábbi számunkban is beszámoltunk, a tanyagondnoki szolgálat a tavalyi év végén 1.600.000.- Ft pályázati támogatásban részesült,
melynek 10%-os önrészét az önkormányzat biztosította. A pályázatban foglaltak megvalósítására ez év első négy hónapja állt rendelkezésünkre.
Január és február hónapban az eszközbeszerzések történtek meg. A szolgálat két laptoppal, egy hozzá tartozó mobil nyomtatóval, egy fűkaszával,
fűnyíróval, vérnyomásmérőkkel és vércukormérőkkel, valamint egy modern fényképezőgéppel lett gazdagabb. Ezek az eszközök hasznosak
számunkra, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjunk biztosítani a tanyai lakosság részére.
Március és április hónapban, a pályázatban foglalt programok megvalósítására helyeződött a hangsúly. Az egészséghét programjaihoz csatlakozva, a
rendelkezésünkre álló keretből lehetőségünk nyílt több, a lakosság számára ingyenes szűrővizsgálat megszervezésére, lebonyolítására. Úgy, mint az
allergiaszűrés, PSA szűrés valamint a csontritkulás vizsgálat Ezen vizsgálatok igen népszerűnek bizonyultak, mivel közel 200 ember szűrése történt
meg.
Ezzel egy időben színházi programok is szerveződtek, mivel erre is volt a pályázatból rendelkezésünkre álló keret. Próbáltunk főképp külterületi
lakosokat meginvitálni a színházi programokra, szerencsére nagyon sokan szívesen vették a meghívást, és éltek is a lehetőséggel. Az utazást az
önkormányzat két kisbuszával oldottuk meg, amit ezúton is köszönünk. Öt alkalommal összesen 68 ember vett részt különböző színházi előadásokon
a szegedi Nagy-illetve Kisszínházban. Szerencsére nagyon jó és színes előadásokat láthattunk, többféle műfajban.
Még április hónap folyamán a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület pályázati keretéből, szintén két programot sikerült megszerveznünk.
Egyik keretén belül a tanyai óvodások tölthettek el egy délelőttöt Szegeden a Játékdzsungelben, ahol nagyon jól érezték magukat, és sokféle játékot
kipróbálhattak. Másik program a kisiskolásoknak szólt. Ezen a harmadik osztályos diákok vettek részt a szegedi Agórában, egy interaktív délutáni
foglalkozáson. Reméljük hasznos ismeretekkel lettek gazdagabbak, és egy kellemes délutánt töltöttek el. A programokra való eljutásban szintén az
önkormányzat két kisbusza állt rendelkezésünkre.
Egy pályázat megírásával, lebonyolításával, elszámolásával nagyon sok munka van, ezúton is köszönjük az ehhez nyújtott sok-sok segítséget. De ha
ezzel hasznos dolgokat hozhatunk létre, akkor azt hiszem, az minden fáradtságot megér.
K.K.E.

Tudásod a jövőd – TÁMOP 2.1.2
Két képzés is indul a közeljövőben Röszkén
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági
versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési
esélyeinek növelése. A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek
birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen
tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális
ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók.
A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi
kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növekedését. Projektünk
megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett
élethosszig tartó tanulás programjához.
A program decemberi indulása óta elég sok idő telt el szervezéssel, ill. a
leendő tanulók regisztrálásával. Röszkén Március 4-én indult el az első
angol kezdő 60 órás tanfolyam, mely a napokban ér véget. Folytatásaként
május 29-én indul egy ún. A1.2 szintű angol nyelvi képzés, de nem csak
azok jelentkezhetnek, akik az előző tanfolyamon részt vettek, hiszen ez a
tudásszint könnyen behatárolható. Bátran érdeklődjön, regisztráljon és
fejlessze nyelvtudását minimális önerő befizetésével.
A másik, településünkön megvalósuló nyelvi képzés kezdő angol 60
órában, 06. 18-án indul, heti két alkalommal, 5% önerő befizetésével.
Használja ki a nyári szabadidőt, képezze magát helyben szegedi
akkreditált nyelviskolák
közreműködésével! A projekt honlapja:
www.tudasodajovod.hu. Mentorként segítek a programba bekapcsolódni,
keressen a Röszkei Teleházban.
Perlakiné Ács Mária
eTanácsadó
30/432-6988
pam58@citromail.hu

MÉSZÁROS
MAJA EMMA
2013. 03. 28.
Anya: Jeszenszky Éva,
Apa: Mészáros Róbert

ÖRDÖG KORNÉL
2013. 04. 27.
Anya: Geyer Hajnalka
Apa: Ördög Zsolt

5. oldal
Április 13-án az Országos Horgászszövetség felhívásához
csatlakozva környezetvédelmi napot szerveztünk. Huszonnyolc horgász
szedte össze azt a négy köbméter szemetet a partról és csónakból, amit a
horgásztársaink, a földtulajdonosok és más véletlenül arra járó emberek
maguk után hagytak. Ezen a napon a munka befejeztével csak azok a
horgászok kaptak lehetőséget a horgászatra, akik részt vettek az akcióban.
Ezt sajnos nem mindenki fogadta el és pár esetben vita keletkezett.
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki rész vett a környezetvédelmi
napon és munkájával hozzájárult a Gyálai Holt Tisza Lisztes és Sárgás
ágának a megtisztításában.
Tájékoztatom a kedves szülőket és a horgászni szerető, vágyó
gyerekeket, hogy még néhány gyerek számára tudunk helyet biztosítani a
jelentkezés sorrendjében a június 24-28. közötti horgásztáborba. Részletes
feltételeket a Suttogó előző számába megtalálhatók és az egyesület
honlapján.

2013. május

Várjuk a jelentkezőket a május 19-én megtartandó tavaszi csapat
horgászversenyre. Részletes feltételeket a Suttogó előző számába
megtalálhatók és az egyesület honlapján.
Július 13-án megrendezzük a tavalyi első halas napok sikerére
alapozva a második röszkei halasnapokat. Ismét rendezünk csónakos
horgászversenyt és halászlé főzőversenyt. A versenyek feltételeit a
következő számban tesszük közzé.
Az április 18-i közgyűlés döntése nyomán, ezentúl lehetőség van a
Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán csónakból történő éjszakai
horgászatra. Feltétel, hogy aznap 14 óráig be kell jelentkezni a Tisza
Halászati Szövetkezet Röszkei Telephelyén (06305953149), valamint az
éjszakai csónakból történő horgászat alkalmával, tilos a partot
megközelíteni és ott a csónakot kikötni.
ML

Csordultig telt szeretettel a napokban
minden kis pagonylakó és bölcsikés szíve,
hiszen
az
egyik
legszebb
ünnep
előkészületein, s a várva várt együttjátszós délután előkészületein munkálkodtunk nagy
örömmel, s végül koronaként rákerült az Anyáknapi ünnepi együttjátszás Édesanyával,
Nagymamák mosolygó, néha-néha könnybe lábadó tekintetétől kísérve. Olyan bájjal,
természetességgel, szövegtudással, dallamismerettel találkoztunk, hogy nem csak a
szakemberek, hanem a vendégek is megfogalmazták, igen, ennek a mi kis
gyermekseregünknek a játékbani tanulás az igazi útja ahhoz, hogy élvezettel, önként –
kapaszkodva egy segítő kézbe, aki arra vágyik középre perdülve, ha már elég bátor hozzá és
akarja – mondhasson verset, énekelhessen, játsszon el mondókákat, dalosjátékokat. A kedves
ajándékok is nagy örömet szereztek, igazi ünnepi hangulat született köszöntéssel, csemegével.
Örültünk, hogy kedves szavakkal köszönték meg az ünnepeltek óvónénik,
Anyukám,anyukám…
kisgyermeknevelők, daduskák munkáját, nagyon jól esett.
Virágos óvodába érkeztek az Anyukák és Nagymamák, hiszen sok-sok színes, szemet
gyönyörködtető cserepes növényt, palántát hoztak, küldtek, ültettek. Nagyon köszönjük
mindenkinek, hogy egész nyáron örülhetünk virágos környezetünknek.
Néhány szóban terveinkről: az óvodapedagógusok TÁMOP pályázati lehetőségként értékes
továbbképzéseken vesznek részt májusban, júniusban, augusztusban. Az előadókhoz
alkalmazkodó időpontok támogatását nagyon köszönjük nevelőpartnereinknek.
A másik TÁMOP pályázat pedig mesés gyermekhetünk szervezését teszi lehetővé, melyet
május utolsó hetére tervezünk a következő módon:
HÉTFŐN délelőtt gyermekszínház lesz az ovisoknak, bölcsiseknek. A szegedi
MINISZÍNHÁZ mutatja be „Az ördög három aranyhajszála” című mesejátékot.
KEDDEN a legnagyobbakkal ÓPUSZTASZERRE KIRÁNDULUNK, a skanzenben láthatjuk a
népmesék helyszíneit, részt veszünk „Palkó útja” népi történetben, majd ebéd után
hagyományőrző kézműves és játszódélutánt szerveznek nekünk.
Itthon meseélmény feldolgozása
Manócskák a Játékdzsungelben
zajlik majd, hiszen kiállítást
rendezünk, és díjazunk minden
beadott alkotást.
SZERDÁN UGRÁLÓVÁRRAL szerezhetünk
mindenkinek örömet, melyre valószínűleg egy
szponzor révén lesz keretünk. KISKÉZMŰVES
FOGLALKOZÁSON fakanál-bábokat készítünk,
Séllei Csenge apukája pedig meselufikat fúj
nekünk.
CSÜTÖRTÖKÖN nagy MESEMONDÁSOK,
MONDÓKÁZÁSOK lesznek egész nap egy
különleges anyaglabirintusban. A díszlet
mesefákat Tóth Kata apukája ajándékozta.
Palacsintát
csemegézünk
az
anyukák
Sok-sok muskátli a Föld napján
palacsintasütő-csapata segítségével.
PÉNTEKEN a LEGNAGYOBBAK USZODÁBA
MENNEK, a többiek pedig mesés versenyjátékokat
játszanak. 15 ÓRÁTÓL CSALÁDI NAPOT
RENDEZÜNK
kicsiknek,
nagyoknak,
gyermekeknek, szülőknek. Vendégünk lesz a
Vadasparkban a Manócskák
Csiga-duó.
Június első két hetében az iskolába menők uszodába járnak majd, a többiek pedig változatos
udvari játéklehetőségekkel, pancsolással, párakapuk alatti sétával múlatják az időt.
A mesehét-gyermekhét programsorozatáról, a vízhezszoktatásról, búcsúéjről 2013.
május 22-én, 16 óra 30 perctől Kószóné Zsuzsi és Laki Judit óvónénik szülői értekezletet
szerveznek az iskolába menő kisgyermekek szüleinek.
Valamennyi tervünkről széleskörű tájékoztatót olvashatnak hirdetőinken, s beszélgethetnek
óvónénikkel, intézményvezetővel.
Versmondó délelőtt
Fülöpné Kiss Ibolya intézményvezető

2013. május
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Falusi Suttogó

A Vidékfejlesztési Minisztérium harmadszor is meghirdeti a LEADER Program pályázatait
Mintegy 30 milliárd forint áll rendelkezésre a LEADER program, azaz a közösségvezérelt helyi fejlesztések
támogatására - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden Budapesten,
sajtótájékoztatón. V. Németh Zsolt elmondta: a tárca korábban kétszer, összesen mintegy 34 milliárd forinttal hirdetette
meg a pályázatot. Az idén az előző két fordulóban elnyerhető összeggel csaknem megegyező forráshoz juthatnak a
jelentkezők június 3-tól. A pénzre a forrás kimerüléséig lehet pályázni. A LEADER programból most könnyebben és egyszerűbben igényelhetnek
támogatást a pályázók a közösségi vagy a vállalkozási célú helyi fejlesztésekhez. Az elnyerhető legkisebb összeg 200 ezer, a legnagyobb 50 millió
forint lehet. A 94 helyi LEADER akciócsoport esetében a legkevesebb forrás 160, a legtöbb akár 850 millió forint is lehet. Az összes forrás 45
százalékát gazdaságfejlesztésre kell felhasználni - tette hozzá V. Németh Zsolt. Az államtitkár kiemelte: a támogatásra pályázóknak figyelembe kell
venniük a helyi vidékfejlesztési stratégiában megjelölt célokat, ugyanis a projektötletekről - azok megvalósíthatóságáról - e célok figyelembevételével
döntenek a helyi bírálóbizottságok. Emlékeztetett: a közösségi célok megvalósítását szolgáló elképzeléseket 100 százalékban, a vállalkozások
fejlesztését szolgáló célok elérését 60-65 százalékos arányban támogatják. A pályázatok jogszerűségét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) ellenőrzi.A támogatható projektek között van többek között a helyi termékek feldolgozása és piacra juttatása, valamint a megújuló
energiaforrások hasznosítása, de támogatható a hátrányos helyzetű munkavállalók képzése, bemutató üzemek létrehozása, továbbá tájházak
kialakítása, illetve komplex programok - például a horgászturizmus és a hozzá kapcsolódó projektek - megvalósítása. (MTI, Vidékfejlesztési
Minisztérium Sajtóirodája)
Május 31-én 10 órától ismét várjuk az érdeklődőket a művelődési házban lévő
IKSZT irodába, ahol munkatársaink fogadóórát tartanak.
Üdvözlettel: Déli Napfény LEADER Egyesület

Az elmúlt hónapban is sok érdekes és hasznos programot valósítottunk meg. Feladat is van bőven, hiszen a májusi
hónap a pályázatok készítésének hónapja. Itt a tavasz, sőt már a nyár is, a helyi természeti területek felvételezése
sem tűr halasztást.
Rendezvényeink:
Sikeresen szerveztük meg április 12-én délelőtt a XXI. Kaán Károly Országos Természetismereti Országos
Tanulmányi Verseny Csongrád megyei döntőjét. A megyénkből számos iskola jelentkezett a versenyre, több mint
40 tanulóval. Jó hangulatú verseny volt. A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola tanulója az 5. osztályos Lux
Eszter nagyon sikeres volt, és a második helyet szerezte meg. Gratulálunk a szép teljesítményhez. Délután,
„Kutass, mérd fel a természeti értékeket a saját környezetedben!” címmel közösségi programot szerveztünk az
SZTE JGYTF TUDÁSTÁBÁN, ahol minden résztvevő önállóan kísérletezhetett és megtekintette szakvezetővel a
kiállítást. A programunk célja a biológiai sokféleség megismerése helyben és a nagyvilágban.
A Föld Napja falutakarítási programot szervezetük. (MELLÉKLET-ben olvasható)
Részt vettünk az ország legújabb tájvédelmi körzetének, a Körös-éri Tájvédelmi Körzet avató ünnepségén,
melyet április 18-án Mórahalmon a Föld Napja tiszteletére rendezett a Vidékfejlesztési Minisztérium. Nagy
esemény ez, hiszen 20 év kutató munkájának eredménye. A terület csodálatos természeti értékeket hordoz itt a
Körös-ér mentén. Az egyik híres növényfaj a törpe nőszirom (Iris pumila), melynek élőhelye ide hozzánk, a
Börcsök székre is áthúzódik. Az ünnepsége a Tájvédelmi Körzetet jelző táblát állítottak. Fazekas Sándor miniszter
a Pro Natura Díjat adta át Dr. Gaskó Béla szegedi tudósnak és a Pro Natura Emlékplakettet Bojtos Ferencnek a szegedi CSEMETE Természetvédelmi
Egyesület munkatársainak. Szívből gratulálunk mind a két kollégának, akik egyesületünket is rendszeresen támogatják.
A következő nagy rendezvényünk május 11-én, amelyet már sokszor hirdettünk és várjuk az érdeklődőket és segítőket, a Svájci- Magyar
együttműködési programunk, együttműködve a CSEMETE Természetvédelmi Egyesülettel (TPPA/2011/09/14 projekt). A terepi programot Madarak Fák
napja tiszteletére rendezzük. Az egész napos program (de. 09.00-17.00 óráig) a központi film és kiállítás megtekintésével kezdődik, a Konferencia
Központban, a terepi program a Molnár-réten folytatódik. A terület természeti értékeinek bemutatására, különös tekintettel a védett fátyolos nőszirom
virágzásának idején, a faj aktuális monitorozás kerül sor. Fontos munkánk lesz még a madárodú park újjáépítése.
Továbbra is keressük a támogatókat a helyi védett területeink fejlesztése és további területek felvételezése témakörében. Szeretnénk a Kancsal tavi
információs központunkat fejleszteni, és további kiadványokat készíteni. Pályázatot adtunk be a településünk tanyai térségének fejlesztése a lakosokkal
való együttműködés témakörében a Norvég Királyi Nagykövetség az EGT/Norvég Finanszírozási Iroda hirdetésére. Nagy reménnyel várjuk a
pályázatunk pozitív elbírálását.
Sára Endréné elnök

FÖLD NAPJA - 2013. április 12. Röszkén
A Magyar Közút NZRT. országos szemétszedési
akciójába,
a
hagyományos
Föld
Napi
falutakarítási programba - mint minden évben Röszke település is bekapcsolódott. Ez évi
mottónk:
„Tegyünk
együtt
a
falunk
tisztaságáért”. A helyi programot szervezete a
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub, az Orbán
Dénes Általános Iskola Röszke és a Röszke
Polgárőr Egyesület. A program nagy sikerrel
zajlott. A résztvevők száma is szokatlanul nagy
volt. Április 22-én hétfőn 14 órakor gyülekeztünk
az általános iskola előtt. Kiosztottuk a közúti védőmellényt, a védőkesztyűt és a szemetes zsákokat.
A polgárőrök segítségével kivonultunk a kijelölt helyekre. A programba 76 fő tevékenykedett. A
délután folyamán 140 zsák hulladékot gyűjtöttünk. Szerencsére az időjárás is kedvezett a
munkának, csillogó napsütésben, jó hangulatban dolgoztunk. Igaz, közben elítéltük azokat, akik ezt
a tetemes mennyiségű szemet eldobálták. Reméljük, néhány év múlva többen lesznek azok, akik vigyáznak a falu tisztaságára és egyre kevesebben azok,
akik a hulladékot szétdobálják. Bizakodunk, hogy egyre többen leszünk akik, jó példával járunk a többiek előtt, akik vigyázunk a faluban a tisztaságra és a
rendre. A szervezők nevében köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját. Köszönjük a Magyar Közút NZRT. –nek a segítségét az eszközöket és a
hulladék elszállítását. Röszke, 2013. április 12.
Sára Endréné, Szécsényi Marianna, Turó István
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Orbán Dénes Emléknap 2013
Sikerek biológiából
Az idei év is szép eredményeket hozott
biológiát kedvelő diákjaink számára.
Két versenyen indultunk. Egyik a Kaán
Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny megyei
döntője. Itt Lux Eszter 5. osztályos
tanulónk remekelt. Korosztályában a 2.
helyen végzett.
A másik verseny a Herman Ottó
Országos Biológia Verseny megyei
döntője. Ezen négy 7. osztályos
tanulónk vett részt.

Mindannyian
nagyon
szépen
szerepeltek. Borsos Kamilla az 5.
helyen végzett. Mindösszesen 1 ponttal
lemaradva követte őt Szekeres Csenge,
majd Ördög Kamilla és Faragó
Alexandra következtek, akik a 8., és 9.
helyen végeztek.
Gratulálunk! Sok sikert kívánunk a
következő évben is!
Felkészítő és kísérő tanár: Halasiné
Csúzdi Anna
HírNewzók
Görkori verseny
A szegedi plázában görkori verseny
volt. Három feladatot kellett teljesíteni.
Az összetett eredményért kaptunk
érmet.

Sikerült a második helyen végeznem!
Én mondom nektek, sportoljatok sokat!
Ha ügyesek vagytok, nagy eredményeket érhettek el!
Csata Emma, 3.o.

Iskolánk egyik legszebb ünnepét, az Orbán Dénes Emléknapot, április 12-én tartottuk meg.
Jóleső érzés egy olyan személyre emlékezni, aki pedagógusként, igazgatóként, de legfőképp
emberként sokak szívében ott él.

Az ünnepélyt alapos előkészület
előzte meg. Minden dolgozó, gyermek
hozzátette a maga részét, hogy jól
sikerüljön a nap. Vendégeket is
hívtunk.
Megtisztelt
bennünket
jelenlétével Borbásné Márki Márta,
Röszke község polgármesterasszonya,
és elfogadta meghívásunkat Dénes
bácsi felesége, Éva néni, valamint
leányuk, Dr. Orbán Ágnes gyermekeivel. Sok szeretettel fogadtunk
minden kedves meghívottat.
A koszorúzási ünnepélyt tanulóink illetve a vendégtanulók színes műsora követte, majd
hagyományainkhoz híven játékos fizikai vetélkedőt tartottunk. Idén sem maradt el az elméleti
fizikaverseny, melyre nagy számban jelentkeztek más iskolák tanulói is. Minden gyermek kis
csokit illetve üdítőt kapott, melyet a településen működő Unilever Magyarország Gyártó Kft.
ajándékozott nekünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy szponzorálásukkal még
örömtelibbé tették gyermekeinknek az ünnepséget.
Köszönöm pedagógustársaimnak is, hogy jó szívvel és örömmel készítettek házi süteményeket
vendégeink fogadására. Bár az időjárás igen szeszélyes volt, kedvünket, programjaink
megvalósulását mégsem rontotta el.
A nap zárásaként meglepetés következett: Önkormányzatunk minden tanulónak, minden
dolgozónak jégkrémmel kedveskedett! Boldog gyermeki mosollyal és a szájukon a jégkrém
nyomaival indult haza minden kisdiák.
Szécsényi Marianna
tagintézmény vezető

Az én dínócsontom

Alma együttes koncertje

Sokan gondolkodunk, mi nem-tudós emberek, Hogy
hogyan néztek ki a dinoszauruszok. Voltak kicsik,
nagyok, ragadozók, növényevők? A tudósok
számítógépes technikával alakítják a csontok alapján
a dinoszauruszokat. Én, 3. osztályos létemre, az
anyukámmal együtt készítettem gipszből egy
dínócsontvázat.
Az osztálytársaim kirakhatták.
Mindenki nagyon örült.
Kovács Fruzsina, 3.o.

Múltkor egy versmondó versenyen
voltam. Az első helyezésért kaptam
az Alma Együttes koncertjére egy
jegyet. Elmentünk és nagyon
izgalmas volt. A kedvencem a
„Nád a házam teteje” című dal
volt. Köszönöm, hogy ilyen
ajándékot kaphattam!

Csata Emma, 3.o.

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!

2013. május
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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

Falusi Suttogó

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

Falusi Suttogó

TEST ÉS LÉLEK
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KIALUDT
VULKÁN
ÖRMÉNYFÖLDÖN

TENGERI
HAL

PISZE

MEGA

…-NÁL
RAGPÁRJA

FÉLREÁLL AZ
ÚTBÓL

2013. május

BOLTÍVES
PILLÉRSOR

REJTVÉNY

FEJBEN
TARTJUK

Z

ÉTKEZÉSI
KELLÉKEK
SORA
RÉGI TÉLI
SPORTESZKÖZ

NYITOTT
AJAK

NYÍLÁS A
VÁRFALON

ASSZÍR
KIRÁLY

ÉJJELI
MULATÓ

E havi feladványunk kiemelt
soraiban egy közismert megállapítás bújt meg.
Az előző rejtvény megfejtése: Ha valaki sikeres, az
még nem jelenti azt, hogy
hasznos is.

MAGÁNSZÁM

MÉRLEGEL

A SIKER ZÁLOGA

KÉTJEGYŰ
MSH.

SZOLMIZÁCIÓS HANG

MAGASFÖLD
KIS-ÁZSIÁBAN

TETRA

A nyertes
DJULAI ISTVÁNNÉ
a Teleházban veheti át
jutalmát.

NITROGÉN
RÉGI NEVE

LITER

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

SZÓPÓTLÓ
SZÓ

ANGOL NŐI
NÉV

Turucz József

BETÉTI
TÁRSASÁG

GYORSAN
ELOSON

ANNYI
MINT R.

RÖVID
DÉLUTÁN

BELGA
ÜDŰLŐHELY

HIDROXIL
GYÖK

ZSÍRSZÖVET
SZÁNDÉKOZIK
FALBORÍTÁS

SEBHELY

RAVASZDI

KORLÁT
RÉSZE!
MOSÓPOR
MÁRKA

HOSSZÚ
MORZEJEL

ÚJRA
FOGALMAZ

ANGOL
AUTÓ

HÚSJELLEGŰ
SERTÉS,
7 darab, 9 hetes eladó
Röszkén. Irányár:
14000 Ft/db.
*******************************

BÁRIUM VJ.

MASZK

TONNA

KINCSTÁRI
BEVÉTELT
GYARAPÍTÓ

TÉNY

POZSONY
SZLOVÁK
NEVE

DESIRE VETŐBURGONYA,
2 q eladó,
irányár 100 Ft/kg.
Érdeklődni 17 óra után.

MÉTER

PORTUGÁL
HAJÓS

FOGOLY

FÉRFI
ÉNEKHANG

NÉGY
RÉSZRE OSZT

ÜTLEGEL

KÖTSZER

SZÉF

MEGTERMÉKENYÍTETT
PETESEJT

PÚDER

30/6312-469

SZALONNÁN
KÉPZŐDIK

NYILAZ

NEVEL

SZOBA
BELSŐ!

Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92

SZŐLŐ
FAJTA

Szerkesztőség:

„A FÉRFI
SORSA…”
SZÁRNYVÉGEK

IDEGEN
ANNA

OLASZ
VÁROS

… TAJ-PO
KÍNAI KÖLTŐ

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.
ROVAR ÁLCA

Tel.: (62) 573-030

ÁLLATSZÁLLÁS

Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta

GERMÁNIUM
VJ.
KÉRDŐHANG

Á

FALUSI SUTTOGÓ
Röszke Község Képviselő
Testületének lapja

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

2013. május

ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉSEK:
Április 10.: Miskolczi Istvánné Reznák
Ilona (†2013. március 31., életének 87.
évében)
Április 12.: Széll Sándor (†2013. április
5., életének 86. évében)
Április 24.: Veres Istvánné Náczi Mária
(†2013. április 16., életének 73. évében)
Április 24.: Szécsi Béláné Ördögh
Erzsébet (†2013. április 18., életének 88.
évében)
Április 26.: Tanács Antal (†2013. április
19., életének 61. évében)
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Falusi Suttogó

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:
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.

2013. MÁJUS 23. CSÜTÖRTÖK
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus
videónézés Kartal atya által szervezett társasutakról – AngliaWales-Skócia
Helyszín: Kartal – ház
2013. MÁJUS 25. SZOMBAT
15.00 – „Fiatalok a templom életében” – a Goretti-kör és a
Szent Cecília Ifjúsági Kórus találkozója
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom kertje
2013. MÁJUS 26. VASÁRNAP
9.00 – ünnepi szentmise, templomtörténeti kiállítás megnyitója
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom
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
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. MÁJUS 19. VASÁRNAP
8.45 – az emlékek fájának elültetése templomszentelésünk 100.
évfordulójának tiszteletére
9.00 – ünnepi szentmise, templomtörténeti kiállítás megnyitója
10.00 – Csányi Ildikó és növendékei hangversenye
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom
2013. MÁJUS 21. KEDD
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus videónézés
Kartal atya által szervezett társasutakról – Skandinávia
Helyszín: Kartal – ház

2013. MÁJUS 28. KEDD
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus
videónézés Kartal atya által szervezett társasutakról –
Szentföld
Helyszín: Kartal – ház
2013. MÁJUS 30. CSÜTÖRTÖK
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus
videónézés Kartal atya által szervezett társasutakról – Fatima
Helyszín: Kartal – ház
2013. JÚNIUS 1. SZOMBAT
15.00 – „Daloljunk az Úrnak” – templomunk énekkarainak
találkozója
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom kertje
2013. JÚNIUS 2. VASÁRNAP
9.00 – ünnepi szentmise, „Plébánosaink egyházközségünk
életében” – kiállítás megnyitója
Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom
2013. JÚNIUS 4. KEDD
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus
videónézés Kartal atya által szervezett társasutakról – DélOlaszország és Szicília
Helyszín: Kartal – ház
2013. JÚNIUS 6. CSÜTÖRTÖK
19.00 – „Régen volt, hogy is volt…” – nosztalgikus
videónézés Kartal atya által szervezett társasutakról – Ausztria
és Svájc, Helyszín: Kartal – ház
(folyt. a köv. oldalon)

Falusi Suttogó
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VI. Páduai Szent Antal Plébániaprogram
és egyházi kulturális hét
téma: a HIT eszközei: parancsok, szentségek, boldogságok
2013. JÚNIUS 8. SZOMBAT
9.00 – „Vidám családi nap” – futóversennyel, vetélkedőkkel,
kézműves foglalkozásokkal, társas-játékokkal várunk családokat,
kicsiket és nagyokat, időseket és fiatalokat. Futóversenyre nevezni
lehet 2013. május 31-ig Vargáné Ábrahám Ildikónál, vagy a
Művelődési házban Szekeresné Ábrahám Gyöngyinél. A
rendezvényen való részvételi szándékát is kérjük jelezze a fenti
elérhetőségeken. Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom kertje
2013. JÚNIUS 9. VASÁRNAP
16.00 – Pán-röszkei Piknik – szabadtéri műsor röszkei amatőr
csoportok fellépésével, majd szabadtéri szentmise
Fellépők: Röszkei Modern Tánccsoport; Csöpörke, Rózsabimbó,
Ezüstfás néptánccsoportok; Röszkei Pedagógus Énekkar; Orbán
Dénes Általános Iskola Énekkara; Kiss Gábor; MASZK; Röszkei
Ifjúsági Önkormányzat Helyszín: röszkei Római Katolikus Templom
kertje
2013. JÚNIUS 11. KEDD
17.30 – „BOLDOGSÁGOK – és képzőművészet”, Dr. Hamath Klára
előadása- benne: jótékonysági aukció megnyitása a művésznő Antaltémájú képeire Helyszín: Kartal-ház
2013. JÚNIUS 12. SZERDA
17.30 – „SZENTSÉGEK – és irodalom”, Punk Mára Sacramentum c.
kötetének bemutatója Helyszín: Kartal-ház
2013. JÚNIUS 13. CSÜTÖRTÖK
17.00 – Ünnepi szentmise és „SZENT ANTAL KENYERE”
szertartás – a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia Karitász
csoportjának szervezésében – a szentmisét bemutatja és a
„PARANCSOK –és teológia” témájában szentbeszédet mond:
Gordos Ferdinánd, szeged-kiskundorozsmai plébános Helyszín:
templom

2013. május

2013. JÚNIUS 16. VASÁRNAP
9.00 – Búcsúi szentmise – benne kitüntetések: a Páduai Szent Antal
emlékérem átadása az Egyházközség érdekében végzett munkáért;
hittanos emléklapok és jutalmak kiosztása – „könyvbemutató”:
Páduai Szent Antalnak Krisztus egyházáról mondott prédikációja,
Helyszín: templom
A rendezvények fővédnökei:
Dr. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ, szeged-csanádi megyéspüspök
MAGYAR ANNA, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke
NÓGRÁDI ZOLTÁN, országgyűlési képviselő, Mórahalom Város
polgármestere
Védnökök:
BORBÁSNÉ MÁRKI MÁRTA, Röszke polgármestere (2006-)
MAGYARI LÁSZLÓ, Röszke polgármestere (1990-2006)
Közreműködő partnerek:

Médiapartnerek:

Támogatóink:
100 Ft-os Bolt
Röszkei Kábeltévé Kft.
BB Transpetrol Kft.
Röszkei Cukrászda
Csodatévő
Szalma Malvinka és családja
Ferrum Plast Kft.
Unilever Magyarország Kft.
Krajcáros Csemege
Laczi és Fiai Kft.
Macsek Kisállat-Eledel Kereskedés
Márkó Cipőbolt
Mezőpatika Bt.
Moltech Kft.
Németh Pékség
Osznovics Valentin
PaprikaMolnár Kft.
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
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Támogatóink:

Falusi Suttogó
Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó májusi sportoldalán. Legutóbbi
beszámolóm, betegségem miatt, elég rövidre sikeredett és benne csak a régen szebb napokat
is megélt labdarúgó szakosztállyal foglalkoztam! Májusi beszámolóm, gyógyulásom
mértékével, egyenes arányosságban valamivel terjedelmesebb! Benne az egyesület két
sikerszakosztályának eredményeit szeretném megosztani Önökkel.
Kick–boksz szakosztály, melynek vezetője,
Dobó Gábor, élménybeszámolójából kiderül, az alapozási időszak már az első
versenyen meghozta a
jó eredményeket! „Április 20-án Mosonszolnokon rendezték meg a
nemzetközi 4 Fight
challenge nevű kickboksz versenyt. A mi számunkra azért volt izgalmas, mert tőlünk elég távol volt a
verseny, ottalvós volt a program az előző napi mérlegelés miatt. 3 versenyzővel
utaztunk! Mindhármuk nagyon szép eredményeket értek el! Nagy Ritának a Light
contact stílusban nem volt súlycsoporttárs,
így a számára kedvezőbb és kedveltebb
harci stílusban nem tudott küzdeni senkivel.
De szerencsére a Semi contactban, az eredeti küzdelmein kívül, egy másik súlycsoportból összepárosították
Ritát egy kicsit nagyobb versenyzővel. Csodásan helyt is állt és így másodjára is sikerült neki a dobogóra állnia.
Gyuszi a Semi contactban ügyesen küzdött, kiemelten jól össze voltak hangolva az utasításokat osztó edzőjével,
Popey-el! Gyuszi mikor már erejének végénél járt, remekül megoldotta az edző által kért kombinációkat, így
sikerült az ezüstéremig menetelnie. A keményebb Light-contact stílusban, külön felkérésre, egy 9 kg-al nagyobb
ellenféllel kellet kiállnia. Nehéz és kiegyenlített mérkőzést vívtak a fiatalok. Ebben a mérkőzésben is az
akaraterő, a kitartás és persze a bíztató edzői szavak vezettek célra. Kis meglepetésünkre, de mindhárom
pontozó bírónál a mi Gyuszink volt az eredményesebb. Rakó Bendegúznak is nehéz dolga akadt a kék és piros
tatamiból összeállított, pástnak nevezett küzdőtéren. Szépen küzdött a nap folyamán. Többször örülhettünk a 2
pontot érő fejrúgásainak, amik segítették őt a fényesebb eredmény felé. Sajnos a döntőben egy kissé
tapasztaltabb karatékával került szembe. Ráadásul egy hasra mért rúgás eltalálta és ennek hatását a mérkőzés
felétől vinnie kellet magával. Sajnos a döntő elúszott. Összességében egy nagyon jó, sikeres, fontos
tapasztalatokkal szolgáló versenyt tudhatunk magunk mögött. Eredmények: Nagy Rita - Arany, Ezüst. Nagy
Gyula - Arany, Ezüst. Rakó Bendegúz - Ezüst, Bronz.
EMLÉKEZTETŐÜL! Május 17.-18.-19-én a Szegedi Városi Sportcsarnokban rendezik a Kick-boksz Világkupát. Röszkeiek, gyertek és szurkoljatok
velünk! Ne feledjük, Nagy Rita már címvédőként indulhat ezen a rangos versenyen.”
Sakkszakosztály a másik, akik sikereket halmoznak fel az egyesület berkeiben! Bartos Ferenc szakosztályvezető egy egész újságot megtöltő
beszámolóval szolgált, honlapunkon (www.roszke.hu) megtekinthető teljes terjedelmében, de nekem itt kissé le kell szűkítenem ahhoz, hogy egy oldalon
elférjünk. Így a sportoldalon egy kicsi ízelítőt adok át belőle. „Befejeződött a 2012–2013-as bajnoki évad a sakk berkeiben. Az NB I B-ben csapatunk
hatalmas fegyvertényt hajtott végre, hiszen a dobogó harmadik fokára állhattunk. Szerencsére a csapat stabilan
szerepelt, ugyan a két rivális játékost is felvonultató, Sárkány Sinus DSE, és a tavaly még NB I-es Vasas ellen 7–5
arányú vereséget szenvedtünk, de az utolsó fordulóban tartalékosan felállva is sikerült legyőzni a Debrecen csapatát,
így, ha csak fél ponttal is, de megelőztük a Vasas csapatát. Sajnos csak 3 játékosunk tudta végigjátszani a teljes
szezont. A bajnokság erősségére jellemző, hogy a 12. táblán hat mérkőzést én is játszottam, és bár csak másfél pontot
szereztem, mégis növeltem az értékszámomat, ami azt jelenti, hogy sokkal erősebb ellenfelekkel játszottam. Második
csapatunk is sikerrel szerepelt. A 10. helyre voltak rangsorolva (terveink szerint a 8–10. hely valamelyikét vártuk), de a
hetedik helyen végeztek, erősebb csapatok ellen is helytállva. Itt jobban megéreztük a külföldre költözött játékosok
hiányát, hiszen itt voltak állandó csapattagok. Mindkét csapatból ki kell emelnem az ifjúsági játékosok teljesítményét.
Az NB - s szereplés végén köszönetet mondok két olyan személynek, akik ugyan nem játszottak egyik csapatban sem,
mégis sokat tettek az eredményességért. Egyikük, Varga László, aki a csapat mindeneseként minden fordulóban
biztosította a hazai mérkőzéseken a zökkenőmentes lebonyolítást, a másik, Szögi Imre, aki a csapat szállításáról
gondoskodott, és a vidéki helyszíneken szurkolt csapatainknak. Megköszönöm az önkormányzat támogatását, hogy
biztosították a kisbuszt és a versenyhelyszínt, a művelődési ház dolgozóinak, hogy minden alkalommal készen
berendezett terem várt bennünket és a kiszolgálás is kifogástalan volt. Megyei csapataink is befejezték a küzdelmet.
A 10 csapatos körmérkőzéses versenyben a harmadik és kilencedik helyet szereztük meg. Megyei csapatainknál
törekedtünk az ifjúsági játékosok folyamatos játékban tartására. Április 28-án csapatunk tagja, Papp Petra női nagymester, magyar bajnok tartott
élménybeszámolót a debreceni Fórum bevásárlóközpont földszintjén. Ezután egy 35 táblás szimultán következett, ahol egy vereség és 3 döntetlen mellet
31 győzelmet könyvelhetett el. A győzelmet Petra ellen a debreceni NB I B-s csapat mesterjátékosa érte el! ”
Júniusban megjelenő újságunkban már valószínűleg hírt tudok adni Önöknek a lövészek téli álomból való ébredezéséről, esetleges első puskalövésükről
is! Akkorra befejeződnek a küzdelmek a labdarúgó bajnokságokban is. Vajon tudok-e sikerről beszámolni a megye harmadosztályban „vitézkedő”
csapatunkról, a kérdés lesz-e bajnokavatás? A másik nagy kérdés, hogyan fogalmazzam a „gyászjelentést” a megye első osztályban „kínlódó”, kiesőjelölt
csapatunkról? Még ettől is nagyobb és most még szinte megjósolhatatlan kérdés a hogyan tovább?
Beszámolóm végén szeretném megköszönni a Röszkei Sportkör szurkolóinak, szimpatizánsainak, hogy a tavalyi évben adójuk 1%-ával támogatták az
egyesület munkáját! Tisztelettel kérném az idei évben is, ha lehet, tegyék ezt meg, (Adószám:19082325-1-06). Anyagi hozzájárulásukkal nagyban
segítik az egyesületben tevékenykedő szakosztályokat!
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