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Déli Napfény LEADER
fogadóóra Röszkén
A Déli Napfény LEADER Egyesület soron következı fogadóóráját
június 21-én, pénteken tartja mővelıdési házunk IKSZTirodájában, ahova nagy szeretettel várjuk az érdeklıdıket! A
fogadóóra során az egyesület képviselıi a friss pályázati
lehetıségek mellett az éppen aktuális és futó pályázatokról adnak
tájékoztatást, illetve nyújtanak segítséget a beadásra váró
pályázatokkal kapcsolatban.

2013. június

2. oldal
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Az elmúlt hónap szép napokban, ünnepekben és rendezvényekben, no meg munka terén is bıséggel szolgált, igyekeztem a lehetıségeim
és az elvégzendı munkák mellett minél több eseményen részt venni.A május hónap több örömteli esemény ideje volt, kezdem is szép
sorjában.
Röszke Község Önkormányzata felterjesztése alapján Fülöpné Kiss Ibolya, óvodánk és bölcsıdénk vezetıje, rangos, az országban a
legnívósabb, óvodapedagógusoknak adható kitüntetést vehetett át az elmúlt napokban Budapesten, a Szépmővészeti Múzeumban. Az
Emberi Erıforrások Minisztériumának országos elismerését, a Brunszvik Teréz díjat négy évtizedes példaértékő, élethivatásként
megvalósított, emberi és szakmai téren is kiemelkedı tevékenységért kapta meg, mindannyiunk legnagyobb örömére. Ibolya minden
helyzetben, munkája minden pillanatában gyermekeink
személyiségének fejlesztését, a játék, a gyermekközpontú és
szeretetteljes nevelés fontosságát személyes példamutatásával
közvetítette gyermekeink felé, folyamatos kapcsolatot tartva a
nevelıpartnerekkel, a szülıkkel, negyven éven át segítve
ezzel a Röszkén élı kisgyermekes családok mindennapjait. A
MI gyermekeik, a MI óvodánkban és bölcsıdénkben a lehetı
legjobb helyen vannak! Meggyızıdésem, hogy az a
szellemiség, szakmaiság és emberség, melyet ı személyes
példamutatásával közvetített hosszú évtizedeken keresztül,
folytatódik az óvodánkban, hiszen Ibolya a nıknek biztosított
negyven év után igényelhetı lehetıséget kihasználva
elköszön az aktív munkától. İszinte szívvel gratulálunk neki
a kitüntetéshez, remélve, hogy családja körében élvezheti az
elkövetkezı „pihenıs” éveket, olyan aktivitással, szeretettel,
melyet egész pályafutása során sugárzott felénk. Ibolya
kedves! Nem engedünk el igazán, csak papíron! Továbbra is
számítunk rád a településünk életében, hiszen Te ajánlottad,
hogy szívesen és örömmel segítesz, ha szükségünk van rád. Szükségünk lesz és élni is fogunk a felajánlásoddal! A település lakói nevében
köszönöm munkádat, szeretetedet, kitartásodat és mindent, amit adtál az elmúlt évtizedekben nekünk, mindannyiunknak!
Óvodánkban és bölcsıdénkben a vezetıi feladatokat július 1-tıl Kószó Zoltánné, Zsuzsi fogja ellátni, helyettese Szekeresné Makra
Katinka lesz. A Zsebibaba bölcsıde szakmai vezetıi megbízását ugyanezen idıponttól Szántó Anikó látja el. Meggyızıdésem, hogy
mindhárman biztosítékai annak, hogy a kisgyermekeinkkel foglalkozó intézményeinkben a személyi változások mellett szakmailag,
emberileg is kiemelkedı tevékenység fog megvalósulni. Ehhez kívánom, hogy legyen mindig a tarsolyukban mosoly, empátia,
emberszeretet és a szakterületre vonatkozó tudás. Önkormányzatunk minden segítséget és támogatást továbbra is megad, hogy a
megfelelı hátteret biztosítsa az intézmény mőködéséhez.
Szép hagyományként, minden évben köszöntjük az oktatási-nevelési intézményeinkben dolgozókat Pedagógusnap alkalmából. Nem volt
ez másképpen az idén sem, egy szál rózsával, a gyermekek táncprodukcióival és vendéglátással köszönte meg önkormányzatunk az
óvoda-iskola-bölcsıde munkatársainak egész éves tevékenységét. Mi akartunk köszönteni és köszönetet mondani, de nagy
meglepetésünre minket, Röszke Község Önkormányzata és Képviselı-testülete tagjait érte a meglepetés! Röszke Község Önkormányzata
a nevelési-oktatási intézmények fenntartása érdekében kifejtett eredményes tevékenységének, magas színvonalú mőködtetésének
elismeréseként EÖTVÖS JÓZSEF - emlékplakett kitüntetésben részesült. Maga az elismerés is örömteli, de számunkra az igazi értékét az
adja, hogy az oktatási intézményünk felterjesztése alapján kapta meg önkormányzatunk! Ennél szebbet elképzelni sem tudok, mint, hogy a
nevelık-oktatók javaslatára, az ı véleményük alapján érdemesnek tartottak bennünket az elismerésre. Álljon itt a felterjesztésnek egy
részlete, melynek alapján nekünk ítélték a díjat:
„Elismerésre méltó az önkormányat szemlélete, korrektsége, lelkiismeretes munkája. Megválasztásuk óta törekednek arra, hogy hogy a
legelınyösebb mőködési formát találják meg oly módon, hogy az intézmények szakmai önállósága és színvonala ne sérüljön. Döntéseiket
megfelelı tájékozódás után, körültekintıen, az érdekeket egyeztetve, a törvényességet és a szakmai szempontokat alapul véve hozzák. Az
önkormányzat és intézményei közötti együttmőködés fontos eleme a hiteles tájékoztatás és a korrekt döntéshozatal.”
Akarhatunk-e, kérhetünk-e az önkormányzati, képviselı-testületi munkánk kapcsán más elismerést? Dicséretet? Nem hiszem. Mikor az
eskünket letettük, ezt vállaltuk. Azért, mert a röszkeiek úgy gondolták alkalmasak vagyunk rá. A munkánkkal igyekszünk ezt bizonyítani.
Mi mindannyian, képviselık, a polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársaink - akik elıkészítı munkája nélkül a döntéshozatal és a jó
döntések megalapozottsága nem lenne ilyen biztos - , hálásak vagyunk, hogy érezhetjük az intézményeink támogatását, az ott dolgozók
megbecsülését. Azt ígérhetem, hogy változni, változtatni nem fogunk, egymás korrekt partnerei, a településnek, intézményeinknek jó
„gazdái” leszünk mindaddig, míg erre felhatalmazást kapunk. Köszönet illet mindenkit, aki ebben támogatja, segíti önkormányzatunkat!
S végezetül még egy örömteli beszámoló, mely a közösségépítés, a partnerség és az együttmőködésben megvalósított értékteremtés szép
példája. Az UNILEVER röszkei gyáregysége több szempontból is meghatározó településünk életében. A legnagyobb létszámú
foglalkoztató cég településükön, a legtöbb röszkei lakosnak biztosít munkalehetıséget és falunk legnagyobb adófizetı cége. Fontos
nekünk, mindannyiunknak, Röszkének. Kocsis Zoltán igazgató úr is törekszik arra, hogy a gyárnak élı kapcsolata legyen a településsel,
az intézményeinkkel, az itt élı emberekkel. Sok-sok fejlesztés, támogatás, segítı együttmőködés valósult meg a röszkei gyár
támogatásával. Ennek újabb szép példája az a segítı, karitatív nap, amikor a gyár dolgozói Röszkének, Röszkéért dolgoztak egy
meghatározott napon. Május 24-én az elızetesen megbeszéltek szerint 30-40 ember a Hunyadi utcai játszótéren, a másik csapat pedig az
iskolánk elıtt gyülekezett. A játszótéren lecsiszolták és lefestették a játékokat, az iskolánknak pedig a kerítése újult meg a festés-mázolás
által. Azt láttam, hogy az emberek jókedvően, örömmel dolgoztak! Értéket teremtettek, segítettek, láttuk, éreztük, hogy ehhez a
közösséghez tartoznak! Röszkéhez... Köszönjük a településen élık nevében igazgató úr kezdeményezését, a munkatársai segítségét, a
dolgozók kétkezi munkáját, a szervezést és az értékteremtı munkát. A nap végén az ifjúsági ház kertjében a délelıtt elkészített
gulyásleves és fánk ebéd várta a megfáradt dolgozókat, amit ugyancsak az UNILEVER csapata készített. Szép hagyomány kezdete volt ez
a nap, hálás köszönetünk mindenkinek, aki a gyár dolgozója és ezen a napon egy közösségért, a falunkért tevékenykedett. Igazgató úr!
Örülök, hogy úgy nyilatkozott, lesz folytatás! Addig is szép napokat, jó eredményeket az UNILEVER röszkei gyárának!
Borbásné Márki Márta
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EÖTVÖS JÓZSEF – EMLÉKPLAKETT RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A Pedagógusok Szakszervezete 2000-ben alapított kitüntetésében olyan települések, önkormányzatok részesülnek, amelyek a
lehetıségeikhez képest a legtöbbet tették nevelési – oktatási intézményeik színvonalas fenntartásáért, eredményes mőködéséért,
ahol a szakmai és munkavállalói érdekeket egyaránt figyelembe veszik, s a pedagógusok, közalkalmazottak élet- és
munkakörülményeit helyi többletforrások felhasználásával is javítják.
Röszke Község Önkormányzata elıször az alapítás évében kapta meg az Eötvös József – emlékplakettet. Azóta új polgármester
és képviselı-testület került a község élére, kik immár a második ciklusban bizonyítják, mennyire fontosak számukra a
gyermekek, a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítık, a nevelési-oktatási intézmények.
Önkormányzatunk az egyre nehezedı körülmények között is biztosítja az intézmények zavartalan mőködését, a munkavégzés
feltételeinek megteremtését, sıt minden évben fejlesztéseket kivitelez. Ennek érdekében felkutatja a megfelelı pályázati
lehetıségeket, szinte erı felett biztosítja az ezekhez szükséges önrészt. Érdekegyeztetı tárgyalások nélkül is törekszik mindig a
lehetıségekhez mért maximummal javítani a dolgozók életkörülményeit.
Különösen fontos mindezeknek hangot adni egy ilyen tanévben, amikor sok önkormányzat igyekezett intézményei és azok
dolgozói hátrányára csökkenteni költségvetési terheit.
Mivel az Eötvös József – emlékplakettet az egész ország intézményfenntartói közül évente mindössze hatan kapják meg,
örömünkre és büszkeségünkre szolgál, hogy Röszke Község Önkormányzata lelkiismeretes munkájának, nevelés-oktatás iránti
elkötelezettségének elismeréseképpen idén ismét a díjazottak között lehetett.
A kitüntetést a pedagógus nap alkalmából rendezett helyi ünnepség keretei között Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok
Szakszervezete alelnöke nyújtotta át Borbásné Márki Márta polgármesternek.
Szívbıl gratulálunk az elismeréshez, további eredményes munkát, egészséget, kitartást kívánunk!
Százholdas Pagony Óvoda
Zsebibaba Bölcsıde
Orbán Dénes Általános Iskola

CSONGRÁD MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG
HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG
SZEGED
Ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
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 jelentısen megerısödött és
folyamatosan jelen van az illegális migráció. Az elmúlt év végétıl a folyamat tovább erısödött, korábban meg nem jelent
állampolgársági kategóriákba tartozók kísérlik meg illegálisan átlépni Magyarország és a schengeni övezet határát.
A település határrendészeti feladatainak ellátásért felelıs Szeged Határrendészeti Kirendeltség a helyzet hatékony és a lakosság
nyugalmát biztosító kezelése érdekében több rendıri szervtıl kapott megerısítést. Így a kirendeltség járırei mellett a Csongrád
Megyei Rendır-fıkapitányság, a Készenléti Rendırség, a Budapesti és a Somogy Megyei Rendır-fıkapitányság, valamint a
schengeni tagállamok szárazföldi, külsı határainak ırizetéért felelıs FRONTEX Ügynökség által delegált külföldi, rendıri
szakértık és jármővek, valamint szolgálati kutyáik is részt vesznek a 61 km-es határszakasz ırizetében.
Az egyenruhás rendırök folyamatosan jelen vannak a település külterületén és járırszolgálatot 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 idı alatt intézkedés alá vonjuk ıket.
Tapasztalataink alapján a határsértık kerülik az esetleges konfliktust a helyi lakossággal, így jogsértı cselekményeket sem
követnek el. Igyekeznek ugyanakkor fizetés ellenében élelemhez, folyadékhoz jutni, tömegközlekedési eszközzel továbbutazni.
Kérjük, hogy amennyiben mégis az Ön számára ismeretlen, feltételezhetıen migráns személyt észlel, hívja a Szegedi
Határrendészeti Kirendeltség 62/541-706, 30/466-10-21 telefonszámait, illetve a rendırség ingyenesen hívható 107-es vagy
112-es segélyhívószámát. Amennyiben kollégáim visszahívják Önt, úgy kiegészítı információkkal (észlelés helyszíne, a jelzett
személy mozgásának iránya, öltözete, megjelenése) segítse a rendıri 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 rendır fog alkalmazni.
Kérem, hogy az Ön és a családja, valamint a lakókörnyezete biztonsága érdekében fogadja meg javaslataimat, segítı
együttmőködésével erısítse országunk rendjét.
Tisztelettel és köszönettel:
ÉBERHARDT GÁBOR rendır alezredes
rendırségi fıtanácsos
Szeged Határrendészeti Kirendeltség
Kirendeltség-vezetı
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„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott.
Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából.”-Kosztolányi Dezsı

Ismét egy nagysikerő szereplésrıl és eredményekrıl
számolhatok be a Suttogó olvasóinak. Paja Imréné Gizi
néni már számos alkalommal bizonyította tehetségét a
prózamondás területén. Higgyék el nekem, hogy egy-egy
ilyen megmérettetés nem könnyő feladat, hiszen Lutter
Imrét idézve: „A vers- és prózamondás egy furcsa
háromszög: a szerzı, az elıadó és a közönség hármas
viszonya. Egyik sem elképzelhetı a másik nélkül. A
háromszög minden oldala bizalmat feltételez, és mindenki
kapcsolatba kerül mindenkivel. De az elıadó a kulcspont,
rajta múlik szinte minden! Mindegy, hogy a mőhelymunka
során mit próbál, mit gondol, vagy mire gondol közben, a
lényeg a célba találás, hogy a nézı vagy a hallgató is
azonosulni
tudjon
saját életében,
életérzéseiben,
eszmeiségében az elmondottakkal. Vagy vitázzon vele…”
Paja Imréné Gizi néni ennek a bővös és egyben furcsa háromszögnek meg tudott
felelni, hiszen május 26-án Harkányban a III. Országos Nyugdíjas Ki- Mit- Tud
döntıjén kiemelt arany minısítést szerzett és ennek fıdíjaként erdélyi körutazáson
vehet részt. A versenyen Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek címő versét
szavalta el. Május 31-én Békéscsabán a szavalók és szólóénekesek régiós versenyén
ismét kiemelt arany minısítést ért el. Ezen a versenyen magyar költık külföldi tájról,
vagy külföldi költık magyar tájról szóló versével kellet készülni. Gizi néni, Illyés
Gyula: Tizenkét nap Bulgáriában címő versfőzésébıl „A középkori fıvárosba” címő
verset mondta el. Ennek a versenynek a döntıje augusztus hónapban, Gyırben lesz.
Gizi nénire családja nagyon büszke, és természetesen mi is azok vagyunk, hiszen az
ország számos városában, megyéjében öregbíti Röszke község hírnevét. Szeretném
megköszönni Gizi néninek, hogy ezeknek a sikereknek mi olvasók is részesei
lehetünk, hogy megosztja velünk az élményeket, elismeréseket. Kívánok Gizi néninek
nagyon sok erıt, kitartást és a versmondók csodálatos útján még számos feledhetetlen
sikert.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi

Tudásod a jövıd
Jelenleg két képzés is zajlik Röszkén
Modern
társadalomban
és
gazdaságban ma már nem lehet létezni
az infokommunikációs technológiák
és nyelvtudás nélkül. Aki nem tudja
legalább készségszinten használni ezeket, digitálisan
írástudatlannak minısül. Lemarad a lehetıségekrıl, kimarad
a fejlıdésbıl, az élet több területén is kevesebb eséllyel
indul, gyakorlatilag lemond az egyéni, a közösségi és az
üzleti érvényesülésrıl. Ha lehet, a nyelvtudás még ennél is
égetıbb szükséglet. Nélküle már nem szerezhetı diploma,
nem vesznek komolyan egyetlen önéletrajzot sem a leendı
munkáltatók, melyben nem szerepel minimum egy nyelv
legalább középfokú ismerete. És akkor még nem beszéltünk
a külföldi tanulásról és munkavállalásról. Ezen készségek
elsajátítása nemcsak a gazdasági versenyképesség, hanem az
életminıség javulásával is jár.
Az informatikai ismeretek a TÁMOP 2.1.2. keretében 12,5
milliárd forint uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt
keretében is fejleszthetık, a programban közel 1600 idegen
nyelvi és informatikai képzésbıl lehet választani. A
támogatás célcsoportjai között kiemelten fontosak a
hátrányos helyzető térségekben élık és a 45 év felettiek.
Röszkén a közelmúltban két tanfolyamot is sikerült indítani
a program rendkívül kedvezı, 95%-os támogatásával. . Az
egyiket az angol alapszintet elvégzık részére, akik már
bizonyos szintet elértek eddig. A másik képzés kezdı angol
nyelv 60 órában. Tehát a nyár folyamán is zavartalanul
folytatódik a TÁMOP 2.1.2 program településünkön.
Kérem, aki szeptembertıl szeretne bekapcsolódni a
képzésekbe, jelezze igényét a teleházban, hogy segítséget
tudjunk nyújtani a regisztrációban és figyelje a
www.roszke.hu honlapot, mert leghatékonyabban itt tudjuk
meghirdetni az induló tanfolyamokat. Reményeink szerint
nyelvi és informatikai képzésre is lesz lehetıség.
Perlakiné Ács Mária eTanácsadó
30/432-6988

Kedves gyerekek,
fiatalok, játékos kedvő
felnıttek!

A nyári szünet ideje alatt
is várjuk a kikapcsolódni
vágyókat a mővelıdési
házba, ahol az Integrált
Közösségi és Szolgáltató
Tér nyitvatartási idejében,
ha nincs egyéb rendezvény, ping pongozási
lehetıséggel,
illetve
társas-játékokkal igyekszünk hozzájárulni a
szünidı
kellemesebbé
tételéhez.
E-mail:
ikszt.roszke@gmail.com
Telefon: 06-21-200-1793
Nyitvatartás:
Hétfı: Szünnap
Kedd: 10-18 óráig
Szerda: 10-18 óráig
Csütörtök: 10-18 óráig
Péntek: 13-21 óráig
Szombat: 10-18 óráig
Mindenkit nagy
szeretettel várunk!
Tóth Kitti

Tombáczné Juci néni nagyon büszke
kaktuszára, mely most teljes
pompájában, virágba borulva díszíti
kedves kis tanyai házát. Szeretné
megmutatni mindenkinek.

Kézmőves tábor a mővelıdési házban
Július 1-tıl 4-ig (hétfıtıl csütörtökig) 14 órától
17 óráig szeretettel várunk mindenkit közös
kézmőves foglalkozásainkra. A gyerekeknek
sógyurmával készülünk, melybıl állatkák,
ékszerek készíthetık, amiket utólag ki is
festhetnek. Ezútal a felnıtteket sem szeretnénk
kihagyni, ıket scrapbook, illetve egyedi,
gombokból készült vintage nyakék készítésével
várjuk.
A scrapbookot magyarra
talán
kreatív
albumkészítésként fordíthatnánk. Lényege, hogy
emlékeinket, fotóinkat nem csupán beleragasztjuk
egy albumba, hanem a hozzájuk kapcsolódó
érzéseket,
élményeket,
gondolatokat
is
megpróbáljuk megırizni az utókornak. Ehhez
különbözı
papírokat,
kiegészítıket
használhatunk, de helye van az albumban egy
színházjegynek, apró emléktárgynak, versnek
vagy idézetnek is. Emellett persze bármit
felhasználhatunk hozzá, ami személyessé, igazi
emlékké teszi mővünket. Remek emlék, vagy
ajándék lehet belıle, ráadásul gyerekekkel
közösen
is
készíthetı.
A
szükséges
alapanyagokkal mi is készülünk, de aki igazán
eredetivé szeretné tenni scrapbookját, hozhat
magával szalagokat, fémdíszeket, kapcsokat,
szegecseket,
gombokat,
papírvirágokat,
csillámport, gyöngyöket, matricákat, kagylókat,
csipke darabokat, vagy bármit, amivel még
személyesebbé teheti az elkészült mővet. Az
egyedi vintage nyakék elkészítéséhez régi
gombokra, esetleg brossokra lesz szükség.
Minden gyereket és felnıttet nagy szeretettel
várunk, hisz együtt lesz igazán élmény az alkotás.
Kozma Zsófi
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Gyermeknap
(Hagyományırzı foglalkozások)
2013. május 24-én iskolánk tanulói egész napos rendezvényen
vettek részt a Nagyszéksósi Kulcsosház helyszínén. Szerencsére az
idıjárás kedvezett a sport- és egyéb szabadidıs tevékenységeknek.
Az egykori Klebelsberg iskola virágokkal, gyönyörő bokrokkal
rendezett parkjával, sportpályájával és játszóterével remek helyszínnek
bizonyult a kültéri foglalkozásoknak.

A Domaszék-Röszke ÁMK Orbán Dénes
Általános Iskola Röszke
BALLAGÁSI és TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPÉLYÉNEK
idıpontja: 2013. június 22. (szombat) 10 óra.
helyszín: az iskola Sportcsarnoka
KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni a magam, illetve a röszkei
Orbán Dénes Általános Iskola diákjai és alkalmazottai
nevében az Unilever Magyarország Gyártó Kft. Röszke
vezetıségének és dolgozóinak közös munkálkodását,
abban, hogy a kerítések, korlátok átfestésével
megszépítették az iskolánk környezetét.

Megérkezésünk után megismerkedtünk a foglalkozásokat vezetı
tanárokkal. Eligazítás és a szabályok megbeszélése után a gyerekek
elfogyasztották a tízóraijukat, majd megkezdıdtek a játékos feladatok.
Két osztály alkotott egy-egy csapatot a sportjátékok során. A gyerekek
csipeszfogóval melegítettek be, majd sorverseny következett. A
tanulók többek között futásban, labdavezetésben, egyensúly
gyakorlatban, lovacskázásban és hernyóaraszolásban mérték össze
erejüket.

Szécsényi Marianna
tagintézmény vezetı

Írni, olvasni, számolni és
ÚSZNI is meg kell tanulni !
A mindennapos testnevelés keretében három testnevelési
órát tömörítve hetente, indult be március közepétıl az
elsı osztályosok úszásoktatása, két pedagógus
vezetésével. Minden alkalommal a kicsik nagy
izgalommal indultak ''vizes bevetéseikre''. A gyerekek
valamennyien elsajátították a kar-lábtempó „lépéseit''.

Ügyesen siklanak, az ugrókırıl már merészen vízbe
csobbannak. Akadtak bátortalanok is, de Szilvi néni és
Detti néni biztos kezei között, ık is megnyugodhattak.
Volt részük az élménymedence, a csúszdák izgalmas
világának feltérképezésére. A langyos víz után pedig, a
hővösebb kétméteres mélységeit tapasztalhatták meg.
Minden alkalommal igazán kifáradva, de élményekben
bıvelkedve érkeztünk haza. Köszönet az úszást oktató
pedagógusoknak és a minket elkísérı kedves szülıknek
is.
1. osztály

Rövid pihenı után kézmőves foglalkozás következett. Szebbnél szebb
karkötıket, papírsárkányokat készítettek a gyerekek. A vállalkozó
kedvőek megismerkedhettek a nemezlabda készítésével is.
A kiadós ebéd után másfél órás gyalogtúra következett. Két kilátóról
is megtekinthettük a csodálatos zsombékos tájat. A gyerekek örömmel
fedeztek fel egy-egy vadkacsát a távolban. Megfigyelhették a
bivalyetetés folyamatát, körbejárhatták a gazdasági épületeket. A
lányok pipacsot és más vadvirágot szedtek a kimerítı túra után.
Végezetül megnéztük az egykori tanyasi iskolát, ami jelenleg erdei
iskolaként mőködik.

A nap végén a kisebbek papírsárkányt eregettek, és a játszótéren
töltötték az idıt, a nagyobbak fociztak vagy a főben ülve beszélgettek.
Minden foglalkozás összeköthetı volt múltbéli játékokkal,
szokásokkal. Ezáltal hagyományırzés valósult meg programjaink
során. Késı délután indultunk haza, és a gyerekek élménybeszámolója
alapján azt hiszem, remekül érezték magukat!
A program a TÁMOP 3.2.13/12-1-2012-0255 pályázat segítségével
valósult meg.
Karai Gizella
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Beszámoló a Röszkei Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesület
2012. évi tevékenységérıl
Egyesületünk tagsága 2013. május 23-án találkozott, hogy megtartsa éves közgyőlését. A tagok részletes
tájékoztatást kaptak az elızı év munkájáról, a pályázatokról, a Teleház mőködésérıl. Elfogadtuk a 2012. évi
közhasznúsági jelentést és a hozzá kapcsolódó közhasznúsági mellékletet. Megvitattuk a Felügyelı Bizottság
beszámolóját, a 2013. évi költségvetési tervet valamint rendeztük a tagsági viszonyokat. Legfontosabb napirendi
pontként módosítottuk az Egyesület alapszabályát a 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelıen.
Internet hozzáféréssel, sokrétő irodatechnikai szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket. A Teleházban biztosítunk jogi, könyvelıi, valamint a
falugazdász ügyfélfogadásához térítésmentesen biztosítjuk a teljes infrastruktúrát. Nálunk mőködik a helyi újság, a Falusi Suttogó
szerkesztısége. A helyi civil szervezetek térítésmenetesen igénybe vehetik az irodai szolgáltatásokat, eszközöket, valamint a Teleház
munkatársak segítséget nyújtanak szakmai anyagaik elkészítésében, pályázatírásban. A Teleház eszközeivel készülnek minden évben a
település rendezvényeire pl. meghívók, plakátok, oklevelek stb., valamint a rendezvények lebonyolításában is tevékenyen részt veszünk (pl.
egészséghét, töltött-káposzta fızı verseny).
2012. évben az egyik kiemelt projektünk célcsoportja a röszkei fiatalok voltak. A „Színház az egész világ – Drámatábor Röszkén” címő
LEADER pályázatunk keretében a fiatalok július hónapban egy 3 napos drámatáborban fejleszthették színpadi ismereteiket, többek között
improvizációs helyzetgyakorlatokkal, ének- és táncpróbákkal valamint lehetıségük nyílt, hogy megismerhessék a táborba meghívott algyıi
és bordányi színjátszó körök munkáját. Augusztus elsı hétvégéjén, a Röszkei Falunapok programsorozatához kapcsolódva, „A Dzsungel
könyve” címő musicalbıl adtak elı részleteket.
2012. decemberében fejezıdött be a helyi önkormányzat által Egyesületünk részére tartós használatba átadott épület, az Ifjúsági és
Közösségi Ház belsı felújítása, mely szintén LEADER pályázati forrásból valósulhatott meg.
Perlakiné Ács Mária munkatársunk eTanácsadóként csatlakozott a TÁMOP 2.1.2. számú, „Idegen nyelvi és informatika kompetenciák
fejlesztése” címő országos projekthez. Részt vesz a program helyi kommunikációs, toborzási, motivációs és mentorálási, helyi
ügyfélszolgálati és adminisztratív támogatásának kialakításában, illetve megvalósításában.
Legfıbb támogatónk, Röszke Község Önkormányzata 2012. évben a Teleház mőködtetéséhez összesen 3.951.989 Ft összegő támogatást
nyújtott, ebbıl a közüzemi díjak fedezése 601.989 Ft (Teleház és Ifjúsági Közösségi Ház), a pénzbeli támogatás 3.350.000 Ft, melyet a
munkatársak bérezésére valamint mőködési költségeink, pl. telefon, irodaszerek finanszírozására fordítottuk.
Bevételek
Támogatások: 4.350.000 Ft
Röszke Község Önkormányzat 3.350.000 Ft
DTN Délalföldi Térségi Nonprofit Kft.: 1.000.000 Ft
Pályázat: 6.359.897 Ft
Nemzeti Együttmőködési Alap: 800.000 Ft
LEADER – Teleház belsı felújítás: 3.326.757 Ft
LEADER – Drámatábor: 2.233.140 Ft
Tagdíj: 27.600 Ft
Közhasznú bevétel: 266.070 Ft
Vállalkozói bevétel: 1.237.961 Ft
1%: 131.010 Ft
Kapott kamat: 1.372 Ft
Bevételek összesen: 12.373.910 Ft

Kiadások
Anyagköltség: 1.259.888 Ft
Munkabér: 2.871.000 Ft
Személyi jellegő kifizetések: 421.737 Ft
Járulékok: 667.360 Ft
Igénybevett szolgáltatások: 8.894.438 Ft
Egyéb – ÉCS: 38.500 Ft
Ráfordítások: 94.699 Ft
Kiadások összesen: 14.247.622 Ft
Egyesületünk mőködésérıl további információt a www.roszke924.emagyarorszag.hu weboldalon kaphatnak.
Borbásné Márki Márta
elnök

Beszámoló Röszke Község Egészségvédı Egyesülete 2012. évi tevékenységérıl
Röszke Község Egészségvédı Egyesülete 2013. május 23-ra hívta össze tagjait az éves közgyőlésre. Az
összejövetelünkön sor került az alapszabályunk módosítására a hatályos „civil törvénynek” megfelelıen, elfogadtuk a
2012. évi közhasznúsági jelentést és mellékletet, valamint a Felügyelı Bizottságunk beszámolóját és a 2013. évi
költségvetési tervünket. Belsı szabályzatunknak megfelelıen tisztségviselı választást is tartottunk. Sem az Elnökség,
sem a Felügyelı Bizottság tagjai nem változtak. Az elnök: Makra Lajosné, titkár: Bodor Mónika, elnökségi tagok:
Barnáné Szabó Tünde és Czirokné Magyar Gizella, Felügyelı Bizottsági tagok: Kisistókné Kiss Ibolya és Kovácsné
Szász Hajnalka.
Az Egészségvédı Egyesület 1998-ban alakult. 2005-ig Dr. Sövényházi Ilona gyermekorvos vezette, ı is alapította. Azóta én vagyok az egyesület
elnöke. Célunk az életminıség javítása, a testi-lelki egészség, az ember és a természet közötti harmónia és a közösségi életbe való beilleszkedés.
Néhányfontosabb elemét is meghatároztuk:

az egészséges életmód fejlesztése,

az egészséges táplálkozási szokások szélesebb körő megismertetése, elfogadtatása,

az örömteli mozgás elısegítése,

akciók szervezése-családi nap,

a természet védelme, óvodai, iskolai programok támogatása stb.
Programok, események az elmúlt évben:
Az Egészséghét elıkészítése és lebonyolítása legfontosabb tennivalónk. Ebben az évben sem történt másképp, az egészségügyben dolgozók és a
Teleház munkatársai sokat tettek azért, hogy sikeres és zökkenımentes legyen ez a program, mely már évek óta február utolsó, március elsı hetén
kerül megrendezésre. Rajtuk kívül az Intézmények vállaltak, elsısorban gyermekeket érintı, a hetet színesítı tevékenységeket nagy sikerrel. A
mővelıdési házban véradást szerveztek. 2012-ben csatlakoztunk a „Fenntartható Homokhátság” pályázathoz.
(folyt. a köv. oldalon)

Falusi Suttogó
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Az esélyegyenlıség jegyében szerveztünk elıadásokat. Elsısegélynyújtó tanfolyam,
otthoni betegápolás, házi patika-kerti patika, hogyan változtassunk életmódunkon
könnyen, nıi szerepek változásáról, tanyai létforma szépségeirıl és kihívásairól
Egészségünkre!–
hallgathattak elıadást és vehettek részt kötetlen beszélgetésen az érdeklıdık. Bár
Egészségre
nevelı
számuk alacsony volt, de nem adjuk fel, hogy az életminıséggel kapcsolatos társadalmi
9.760.191 Ft
Várólistás
életmód programok
tudást bıvítsük. Mint minden évben, most is az önkormányzat anyagi támogatásával
Röszkén - TÁMOP
szervezhettük meg az Egészséghetet. Köszönet illeti háziorvosainkat és asszisztenseiket
az elıkészítı, szervezı munkájukért. A résztvevık száma az egyhetes egészséghétnek
Turisztikai informáPénzügyi
köszönhetıen továbbra is magas. A vizsgálatokon kevés pozitív esetet találtak,
ciós táblák elhelye1.997.433 Ft
elszámolás
mondhatnák ez jó hír, sajnos azonban inkább azt tükrözi, hogy a szőréseken évek óta
zése
Röszkén
folyamatban
ugyanazok az emberek vesznek rész, és akik már nagyon régen semmilyen orvosi
EMVA
vizsgálaton nem vettek részt, most sem jöttek el.
„Az
légy,
aki
Több egyéb programot is támogattunk, ha nem is nagy összegekkel, de az adott
Még nincs
szeretnél lenni!” –
470.000 Ft
intézménynek, szervezetnek, klubnak ez a kevesebb anyagi segítség is jól jött.
eredmény
életmód tábor RöszEgyüttmőködésünk továbbra is jól mőködik valamennyi civil szervezettel,
kén – IFJ-GY
intézménnyel, az önkormányzattal. Egyesületünk tagjai mások szervezte programokban
is részt vesznek. Aktuális pályázataink a mellékelt táblázatban láthatóak.
Projekt címe

Tám. igény:

Státusz

Bevételek:
Árbevétel: 900.000.Tagdíj : 11.000.Önkormányzati támogatás : 750.000.Coop támogatás: 10.000.1%: 97.803.Kapott kamat: 103.Összesen: 1.768.906.-

Kiadások:
Anyagköltség (számítógép, játékok): 141.884.Információs táblák: 1.087.628.Oktatás 30.000.Egészséghét: 321.600.Fénymásolás, aláírás hitelesítés, posta: 17.435.Számlavezetés: 25.251.Vendéglátás: 68.459.Összesen: :1.692.257.Makra Lajosné
az egyesület elnöke

Tavaszi csapatverseny eredménye 2013.05.19.
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
6. helyezett
7. helyezett
8. helyezett
9. helyezett
10. helyezett
11. helyezett
12. helyezett
13. helyezett

„ Legjobbak” Röszkei STE (Fülöp János, Kovács Tamás, Takács Kornél) csapatvezetı: Szurcsik Péter
„ Magyarkanizsa „ (Kanyó János, Tóth András, Törteli György) csapatvezetı: Tóth András
„ HOHE” Szeged (Ollai Pál, Pataki Lajos, Papp István) csapatvezetı: Kószó István
„ Horgos l.” (Fanc Thomas, Farkas Tibor, Kovács György) csapatvezetı: Kovács György
„ Horgos ll.” (Balabán Szilárdka, Balabán Zsejkó, Kovács Gizella) csapatvezetı: Kovács Gizella
„NO FIS TEAM” Kübekháza (Juhász Gábor, Juhász Zoltán, Gulyás Gábor) csapatvezetı: Juhász Patrik
„ Wagner Car” Szeged (Bánhelyi Boldizsár, Muhari Gábor, Wágner Péter) csapatvezetı: Wágner Péter
„ Tüskevár „ Röszkei STE (Berta János, Kátai Attila, Kormányos Miklós) csapatvezetı: Kormányos Miklós
„ Viva Team „ Röszkei STE (Berényi László, Kónya Zoltán, Kónya Zsolt) csapatvezetı: Berényi László
„ DALERD” Szeged ( Kosik Dénes, Szilágyi János, Szilágyi Zsolt) csapatvezetı: Szilágyi Jánosné
„ Kishalak” Röszkei STE (Csányi Zoltán,Klóki Jenı, Tombácz Lajos) csapatvezetı: Kukli Sándor
„ Tojásos kenyér” Szeged (Eperjesi László, Farkas Balázs, Vincze László) csapatvezetı: Eperjesi László
„ Halvadászok” Röszkei STE (Hegyesi Béla, Hegyesi Dávid, Nasgypál Zoltán) csapatvezetı: Hegyesi Csilla

Szektor helyezettek
„A”
1. helyezett Pataki Lajos 15580 gramm (HOHE)
2. helyezett Fülöp János 13590 gramm ( Legjobbak)
3. helyezett Kanyó János 10200 gramm ( Magyarkanizsa )
„B”
1. helyezett Kovács Tamás 11750 gramm (Legjobbak)
2. helyezett Törteli György 6790 gramm (Magyarkanizsa)
3. helyezett Fanc Thomas 6150 gramm (Horgos l.)

„C”
1. helyezett Takács Kornél 9560 gramm (Legjobbak)
2. helyezett Tóth András 56670 gramm (Magyarkanizsa)
3. helyezett Farkas Tibor 4340 gramm (Horgos l.)
Legnagyobb kifogott hal: Juhász Gábor 4120 gr ( NO FIS TEAM)
Legfiatalabb horgász: Hegyesi Dávid (Halvadászok)
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A Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület
megrendezi a II. RÖSZKEI HALASNAPOT
2013. július13-án
CSÓNAKOS HORGÁSZVERSENY
Helye: Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakasz
05.30–tól Gyülekezı a „Premier Sörözı” teraszán. Röszke, Felszabadulás u.186.
06.00 Megnyitó, majd sorsolás.
06.30 Saját csónakok lerakása(gyülekezı elıtt is van rá lehetıség)
07.00 Csónakok indulása ,horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (07.50-tıl etetés)
08.00-13.00 VERSENY
13.00-14.00 Mérlegelés a csónakban.
14.00- tól a halászléfızés helyszínén eredményhirdetés és ebéd.
HALÁSZLÉ FİZİ VERSENY
Helye: Röszke, József Attila u. 20. alatti, székhelyünk mögötti tér.
10:00-tól Megnyitó, majd fızıhelyek elfoglalása
10:30-tól Halak átvétele, felpucolása.
12:00-tól VERSENY
15:00-tól Eredményhirdetés és ebéd.
Részletes feltételek az egyesület honlapján találhatók: www.roszkeihorgasz.net. Szeretettel várunk
minden csónakból horgászni szeretı, valamint halászlét fızni akaró vendéget és az érdeklıdı
közönséget.

Egyesületünk 2013. 06. 28-án
11.00
órakor
állami
horgászvizsgát szervez a
József Attila u 20. alatti
irodában. Ingyenes felkészítés
aznap 9.00 órától ugyanott.
Vizsga díj: 3500Ft. Korlátozott
darabszámban könyv még
kapható 1000Ft/db.
ML

A Magyar Természetvédık Szövetségével együttmőködésben a Svájci - Magyar
együttmőködési program társfinanszírozásában megvalósított - TPPA/2011/09/14
projekt - projekt elsı része sikeresen befejezıdött. A nagy érdeklıdéssel kísért elsı
téma az „Apróságokon múlik” címő volt, melynek keretében felhívtuk a figyelmet a
biológiai sokféleség megırzésének fontosságára. A második témánk a „Biodiverzitás
helyben és a nagyvilágban” címő programunk, melynek keretében hangulatos terepi
programot szervezetünk a Madarak Fák napja alkalmából. A programot a központi
film megtekintésével indítottuk, majd a terepi programra, helyi védett területre ment a
közösség. A programban a Molnár-rét botanikai fölmérését végeztük. A természeti
értékek, különös tekintettel a védett fátyolos nıszirom bemutatása és a faj aktuális
monitorozása történt. A saját információs anyagaink és posztereket is bemutatásra
kerültek. Legjelentısebb programunk volt a Molnár-réti odú park fölszerelése. A
programon együttmőködtünk a CSEMETE Egyesülettel, több mint 40 fı vett részt,
minden korosztály képviseltette magát. Ez úton köszöni meg az egyesület a
résztvevık önzetlen segítıkész munkáját. Köszönjük a Hagyományırzı Nyugdíjas
klub tagjainak, az Orbán Dénes Általános Iskola tanárainak és tanulóinak, a Röszkei
Teleháznak, a Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület segítıinek, külön is
köszönjük az Ifjúsági Önkormányzat együttmőködését. A helyi szakemberek –
Ördögh Csaba, Ladányi Imre, Szalma Gábor, Turucz József - támogatása, önkéntes
közremőködése nélkül nem tudtuk volna az építési munkákat megvalósítani. Szép
nap volt a május 11. Sokan voltunk, sokat dolgoztunk, vidámak voltunk. Reméljük,
még sok ilyen napot tudunk szervezni. Egyesületünk sikereinek és eredményeinek
záloga a közösség együttmőködı támogatása, melyet ezúton köszönünk minden
segítınknek.
A Magyar Természetvédık Szövetségével együttmőködésben a Svájci - Magyar
Együttmőködési Program második része a TPP/2012/09/19 pályázat számunkra
folytatódik. A programnak ebben a szakaszában is együttmőködünk a CSEMETE
Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel. A program idıtartama: 2013. ápr. 01. –
2013. aug. 31-ig. A projekt átfogó célja a svájci Pro Natura és Magyar
Természetvédık Szövetsége együttmőködésének erısítése a biodiverzitásvédelmi programok gyakorlati tapasztalat cseréje, a költséghatékony
svájci tapasztalatok átvétele és az önkéntesek szervezésével kapcsolatos svájci tudás átvétele. A program felkészítı képzése 2013. jún. 19 – 21.
között lesz Somogyfajszon, ahol egyesületünket 2 fı képviseli. A képzés célja a természetvédelmi önkéntesség elısegítése. A programban svájci
és magyar szakemberek mőködnek együtt. A képzést követıen szervezetünk számára elkészítjük az önkéntes stratégiát. A program helyi
önkéntesek képzésével fogy folytatódni, amikor is önkéntes akciónapokat fogunk szervezni.
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub és a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közös akciónapokat szervez: Az akciónapok
során közösen 50 fı önkéntest szeretnénk bevonni a biodiverzitás-, és a természetvédelem témáinak megoldásába. Elsı akciónapok: 2013. aug.
03-04 én lesz Röszkén, a helyi természeti területek felvételezése és bemutatása témákban, a Falunapi rendezvények sorában. A programra majd
várjuk a jelentkezı fiatalokat. 2013. aug. 04-én Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal együttmőködésben a selyemkoró visszaszorításának
gyakorlati természetvédelmi munkálatai témakörében.
Az ÖKO Klikk munkacsoport szép túrát szervez a Drávafokra, jún. 14-15-16-án, ahol a résztvevık megismerkednek az Ormánság falvainak
életével, gazdálkodási formáival és hagyományos szokásaival. Egyesületünket Turucz József aktív támogatónk képviseli.
Fontos tájékoztatásként jelezzük, hogy egyesületünknél is végezhetı a 2014-tıl, az érettségi vizsgára bocsátás elıfeltételeként meghatározott
50 óra önkéntes munka. Minden középiskolást szeretettel várunk.
Sára Endréné elnök
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Júniust írunk. Nem nyárra jellemzı még az idı, de valahogyan minden történésünknek
napsütéses idı jutott, semmit nem kellett elhagyni, vagy átszervezni másik napra.
Az elızı híradásunk óta szinte napról napra került valami említeni való, az mellett,
hogy éltük vidám, gondtalan ovis életünket, játszottunk bent és kint amennyit csak
lehetett, „erdei” iskolás-játékot próbálgathatnak még most is nagyjaink a teraszon,
beszélgethettek a leendı tanító nénivel is, valamennyiük örömére. Megemlékeztünk a
Madarak és fák napjáról, a „Nemzeti összetartozás”-ról. Legnagyobb gyermekeink
pedig elkezdték a vízhezszoktatást.
Óvoda, bölcsıde szintjén
élvezhettük a Röszke Község
Önkormányzata által nyertes
TÁMOP-3.2.13-12/1-20120255 pályázat hozadékát, egy
A Miniszínház elıadása
különleges MESEHETET,
melynek programsorozatát a
hagyományos gyermekhetünkön építettünk be óvodás
életünkbe.
Hogy mi minden zajlott a
Pagonyban? Felsorolni sem
Csiga Duó koncerten
egyszerő, de megpróbálom…
A hét a szegedi MINISZÍNHÁZ elıadásával kezdıdött. Igazi színházzá varázsolták aulánkat a vendégmővészek.
Gyönyörő
díszletek között jelenítették
meg Az ördög három
Bölcsisek és a palacsinta
aranyhajszála címő mesét, az
érdekes cselekménybe bevonva ovisokat, bölcsiseket,
együtt segítve a fıhıs útját,
amely természetesen gyızelemmel végzıdött, ahogy
Gyereknapi vattacukor
az lenni szokott, legalább is
a mesében. Ezért nevelünk
mi játékkal, mesével is,
hogy meríthessenek picinyeink a hozzájuk oly közel
álló mesébıl igaz utat,
egészséges humort, támogatásokkal elıbbre jutást,
erkölcsi értékeket…
Iskolába indulók Ópusztaszeren
MESE-RAJZOK
Gyönyörő
születtek, ezeket a galériánkon KIÁLLÍTOTTUK, mindenki gyönyörőségére.
Legnagyobbjaink ÓPUSZTASZERRE KIRÁNDULTAK, hogy eredetiben mesébe
ágyazottan ismerkedhessenek a skanzenben fellelhetı népi eszköztárral, a régmúltat
felidézı „kincsek” hagyományırzı szerepével, a „Palkó útja” címő mese segítségével.
Egy különleges szabadtéri társasjátékkal múlatták még az idıt, majd lovaskocsival
Kengurul görkori versenyen
járták körbe a parkot. A hallott, látott, megkedvelt mesékhez FAKANÁLBÁBOT
KÉSZÍTETTEK a következı napon és nagyon jót játszottak velük maguk és a kisebbek
örömére. Szépséges anyagokhoz is hozzájuthattunk most, melyekbıl MESE-LABIRINTUST készítettek a kreatív óvónénik és daduskák, így ismét
egy új játékhelyszínnel gazdagodott óvodánk.
Mesés játékok csalogatták teremrıl teremre a következı napon csoportjainkat, más-más kedvenc mese eszköztárával kínálva játékos vetélkedést.
Záróprogramunkon, a CSALÁDI NAPON pedig egy fergeteges CSIGA DUÓ KONCERT volt. Még szivárvány is született az égen, olyan örömteli
esemény volt ez valamennyiünknek. A hab a „tortán” a kedves ANYUKÁK ÍZES PALACSINTÁJA, PERECZ ANYUKA ÉS SÉLLEI APUKA MESÉS LUFI
ÁRADATA, s az UNILEVER IGAZGATÓJÁNAK GÁLÁNS UGRÁLÓVÁR-TÁMOGATÁSA volt.
Mindez nem tudott volna így megvalósulni, ha valamennyi óvodai, bölcsıdei munkatárs idıt nem mérve, kedvesen, ügyesen nem áll
rendelkezésre akkor és ott, ahol kellett. Nagyon köszönöm ezt a szép élményt valamennyi kisgyermekünk nevében!
NAPTÁRUNK:
Takarítási szünet elsı üteme: 2013. június 17-28-ig, mindkét intézmény zárva
Elsı bölcsıdei nap: 2013. július 1., hétfı
Óvodai ügyelet kezdete: 2013. július 1., hétfı
Elızetes szülıi értekezlet új kisgyermekeink szüleinek: 2013. aug. 28., szerda
Takarítási szünet II. üteme: 2013. augusztus 26-31-ig, óvoda és bölcsıde zárva
Iskolásoktól búcsúzunk: 2013. augusztus 30-án, pénteken, 16 órakor az iskolai évnyitó elıtt, az aulában.
Gyönyörő nyarat kívánok mindenkinek! Viszontlátásra!
Fülöpné Kiss Ibolya
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FÖLDMÉRÉS!
○ megosztások, telekhatár kitőzések,
○ épületfeltüntetés,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ mővelési ág változás,
Elérhetıségünk:
○ személyesen: Szeged, Pál u. 8/a
(egyeztetett idıpontban!)
○ telefon: +36-30-218-8953
○ fax: 62-424-404
○ weboldal: www.infogeobt.hu
○ email: infogeo@t-online.hu
○ levélcím: INFOGEO Földmérı Iroda,
6724 Szeged, Pál u. 8/a

Az Agro-Lak Kft.
azonnali fizetéssel vásárol
búzát és árpát napi áron.
Felvásárlás helye: SzegedSzentmihálytelek Új-Élet Kft. telephelye.
Tel.:0630 608 7997, 0630 850 8137

Falusi Suttogó

Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. Röszkei Kirendeltsége
teljes körő temetkezési ügyintézését
vállal, szállítással együtt, kórházban
elhunytak részére is.
Koporsós vagy hamvasztásos temetések felvétele:
Röszke, Felszabadulás u. 109. Éjjel-nappal hívható
telefonszám: 273-354, Bende Sándorné

Hirdessen
a Déli Apróban!
A Teleházban Interneten feladjuk hirdetését, amely azonnal
megjelenik a világhálón. Nem kell megvárnia az újság megjelenését, perceken belül eljut az érdeklıdıkhöz hirdetése.
Az így feladott hirdetése nyomtatott formában is megjelenik, ára
330.- Ft.

Internetes lapzárta
csütörtök 12 óra.

KUTYA VILÁG
Kóbor kutya lettem én
Életemnek nincs remény
Eldobott kit úgy szerettem
Hol vagy gazdim? Kit védelmeztem
Hol vagy ki szerettél, dédelgettél?
Gazdim, hol a tál mibıl etettél?
Nincsen semmim rúgnak-vágnak
Mindenhonnan kiutálnak
Ez a sorsom a hőségért?
Önzetlen szeretetért?
Kutya világ ami jött rám
Eldobott szeretı gazdikám
Senkinek ezt nem kívánom
Egyedül az úton járjon
Búslakodva gazdit várjon
Segítsetek meghálálom!
Kothencz

Falusi Suttogó
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KÖZÉPAMERIKAI
SZIGETÁLLAM

VESD ÖSSZE
RÖVIDEN

RÓNASÁG

HÚSIPARI
MUNKÁS

TÖRTÉNELMI
IDİSZAK

MOZSÁR BELSEJÉBEN ÁLL!

RÉGI
ŐRMÉRTÉK

2013. június
SAINT,
RÖVIDEN





T

SPANYOL
FOLYÓ

MAJDNEM

ÓKORI
JORDÁN
VÁROS


TÖLT A
POHÁRBA

KÓRHÁZ JELE

ÉRZİSZÁL

FÉMHÁGCSÓ

LÁMCSAK

MAGUNK

A SIVATAG
HAJÓJA

JÓSZÍVŐ

A HÁBORÚ
GÖRÖG
ISTENE

AUTONÓM
TERÜLET

VERDI
OPERÁJA

SAPIENTI…

ELIT SZAKEMBER

HINTİPOR

REJTVÉNY
ÉSZÉRV
Rejtvényünk három fı
sorában La Rochefoucauld
eszmefuttatását olvashatják.
Az elızı rejtvény megfejtése: Aki nem érzi jól
magát a bırében, elıbbutóbb meg is válik tıle.
A nyertes
BÁLINT BÉLÁNÉ
a Teleházban veheti át
jutalmát.
Megfejtéseiket interneten a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

KÁROSULT

AZONOS
HANGZÓK

NAGYVÁROSI
ZSARGON

RÓMAI 55

FASOR

KISSÉ
NİSTÉNY
SERTÉS

FALURÉSZ

PORTÉKA

ZAMAT

LONDONI TEJ

VARRÓ
ESZKÖZ

„…RONGYOS
ÉLET”

HATÁRİR
EGYSÉG

UTÁNA JÁR

SVÉD FILLÉR

HAJÓHORGONY

BELSİÁZSIAI
FALUTÍPUS
DUNA SZLOVÁK MF.-JA
NÉMET VÁROS
NÉMET NEVE

HOSSZÚ
MORZEJEL

FAHÍD
PEREME!

UNITED
STATES

BÓR VJ.

ALKATRÉSZT
BEÉPÍT

HAZA FELE!

KÉRDİHANG

FÉRFINÉV

LAKÁSBA

NİI NÉV

EGYEL!
SZÓLÍT

ANGOL
VILÁGOS
SÖR

SAPKAELLENZİ

ÓVJA

FALUSI SUTTOGÓ

TÖLTÉNYTARTÓ

Röszke Község Képviselı
Testületének lapja

FRANCIA ÍRÓ

Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92
LIBÁT
HIZLAL

É

KÁTYÚBAN
VAN!

Szerkesztıség:
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

KOCKÁZTATOTT ÖSSZEG

MÉLYSÉGI
KÖZET

Tel.: (62) 573-030

BIZTONSÁGI
FELSİRUHÁZAT

MAGUNK

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

 L



Megjelenik havonta
1400 példányban.
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Anyakönyvi hírek
Temetések:
Május 8.: Börcsök Piroska
(†2012. december 4., életének 75. évében)
Május 10.: Fodor László
(†2013. április 25., életének 61. évében)
Május 16.: Fodor László
(†2013. május 6., életének 67. évében)
Május 24.: Tombácz József
(†2013. május 11., életének 56. évében)
Május 31.: Kozma Gyızı Zoltán
(†2013. május 17., életének 57. évében)

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:
hétfı, 18 óra: rózsafüzér-imádság; kedd, 18 óra: szentmise
szerda, 18 óra: igeliturgia és katekézis, csütörtök, 18 óra: zsolozsma
péntek, 18 óra: bőnbánati liturgia és szentségimádás
szombat, 18 óra; vasárnap 9 és 18 óra: szentmise

Kereszteltek:
Május 5.: Ördög Alexa, Ördög Attila és Erdei Erika gyermeke
Május 26.: Ábrahám-Furus Bence, Ábrahám-Furus Zsolt és Bari Tímea gyermeke

Hirdetések
Köszönjük minden támogatónknak és munkatársunknak, akik a templomcentenáriumi programok, valamint a VI. Páduai Szent
Antal plébániaprogram és egyházi kulturális hét megszervezésében és levezetésében segítséget nyújtottak!
Támogatóink voltak:
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Csongrád Megyei Önkormányzat
Röszke Község Önkormányzata
Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és
Községi Könyvtár
Röszkei Ifjúsági Önkormányzat
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı
Fekete Borpince, Szekszárd

100 Ft-os Bolt
BB Transpetrol Kft.
Csodatévı – plébániai újság
szerkesztısége
Ferrum Plast Kft.
Krajcáros Csemege
Laczi és Fiai Kft.
Macsek Kisállat-Eledel Kereskedés
Márkó Cipıbolt

Mezıpatika Bt.
Moltech Kft.
Németh Pékség
Osznovics Valentin
PaprikaMolnár Kft.
Röszkei Kábeltévé Kft.
Röszkei Cukrászda
Szalma Malvinka és családja
Unilever Magyarország Kft.

Szeretettel hívjuk és várjuk hittanos táborunkba július 8. és 11. között az általános iskolás fiatalokat. Helyszíne a sziksósfürdıi CSÖP
tábor. További információért keressék Kiss Gábor tanár urat és Vargáné Ábrahám Ildikó tanárnıt.
2013. augusztus 22. és 24. között egyházközségi zarándoklatot szervezünk a HIT éve alkalmából Aradra, Máriaradnára és Dévára. A
programok keretében meglátogatjuk még a világosi fegyverletétel mezejét, Vajdahunyad várát és Temesvárt, a csanádi egyházmegye
korábbi székhelyét. A tervezett összköltség kb. 21.500 Ft (útiköltség és félpanziós ellátás) + biztosítási díj. Kérjük, jelentkezésüket
jelezzék a plébániahivatalban vagy Mihály Sándornénál (telefonszám: 62/273-385). Részletes útiterv a plébánia facebook-oldalán
olvasható!
Egyúttal jelezzük, hogy a zarándokút keretében meglátogatjuk a Böjte Csaba által vezetett dévai Gyermekotthont, s minden lakójának
egyházközségünk munkatársának, Punk Máriának egy-egy gyermekvers-kötetét szeretnénk ajándékozni. A kötetek 800 Ft/db áron
vásárolhatók a sekrestyében vagy a plébániahivatalban. Kérjük, minden vásárló írjon bele néhány személyes gondolatot a kötet belsı
címlapjára, hogy a dévai gyerekek tudják, kitıl kapták a könyveket! Szerezzünk együtt örömet a gyerekeknek egy-egy kezükbe adott
személyes ajándékkal!

Röszke
Rendırırs
nevében
köszöntöm a júniusi Kék Hírek
minden kedves olvasóját! Következzenek híreink:

KÉK

HÍREK

Bőnügyi szakterület:
„Tanyabetörés”
Településünkön az elmúlt hónapban Röszke Község
illetékességi területén lévı egyik tanyában történt betöréses
lopás bőncselekménye miatt indítottunk nyomozást. Az
ismeretlen elkövetı ajtóbenyomás módszerével hatolt be az
ingatlanba és onnan kettı darab gázpalackot és egy mérleget
tulajdonított el. Dolog elleni erıszakkal kisebb értékre elkövetett
lopás bőncselekménye miatt folytatunk nyomozást az ügyben
ismeretlen tettes ellen.
„Internetes csalás sorozat”
Az elmúlt hónapban egy helyi sértett sérelmére elkövetett csalás
bőncselekménye miatt került sor nyomozás elrendelésére, aki
egy internetes oldalon vásárolt egy IPOD-ot oly módon, hogy az
elkövetı részére a vételárat a megbeszéltek szerint kifizette,
azonban az elektronikai eszközt mőködés képtelen állapotban
kapta meg. Az ügylet további feltételeként a sértett saját
telefonját is az elkövetı rendelkezésére bocsájtotta csereként.
Ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás kisebb értékre

elkövetett csalás bőncselekményének megalapozott gyanúja
miatt.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Május hónapban a közúti közlekedési szabálysértések száma
tekintetében a korábbi hónapokhoz képest lényeges eltérést nem
következett be. Az egyes szabálysértési eljárások alapját
továbbra
is
visszatérı
problémaként
jelentkezı
a
személygépkocsikkal történı közlekedés során a biztonsági öv
használata és a gépkocsik és a kerékpárok kivilágításával
kapcsolatos problémák jelentették, melyre fordítsunk nagyobb
körültekintést!
Továbbra is várjuk megtisztelı lakossági észrevételeiket.
Elérhetıségünk a már jól ismert 62/273-234 valamint a 70/
2756742. Amennyiben ezen a számon nem vagyunk elérhetık,
hívják a 107 és 112 számot. Elektronikus elérhetıségünk a
police@roszkenet.hu, amire várjuk minden bejelentésüket,
illetve észrevételüket.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében teljesítjük
szolgálatunkat!
Herzsán Gábor r. fıhadnagy
İrsparancsnok
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Kossuth Mezıgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó júniusi sportoldalán. Megtartotta kötelezı, 2012-es évrıl szóló Közgyőlését a
Röszkei Sportkör. A Polgármesteri Hivatal Konferencia és Képzési Központjában. 2013. május 21-én, kedden, 18.00 órakor. Csekély érdeklıdés
mellett, harmincegy szavazattal rendelkezı sportköri tag érezte úgy, hogy illik részt venni ezen a minden évben kötelezıen megtartandó
összejövetelen! Jelenlétével tisztelte meg a Közgyőlés résztvevıit Borbásné Márki Márta polgármester asszony. Rövid hozzászólásából idéznék,
ebbıl kitőnik az İ és a Testület hozzáállása a helyi sportélethez. „Szeretném minden szakosztálynak megköszönni a mőködését, hiszen azt
gondolom jó lehetıség a sportolni vágyóknak, hogy 5 szakosztály közül válogathatnak. Ehhez az Önkormányzat biztosítja a mőködési
hozzájárulást, a nehéz körülmények ellenére is. Külön köszönöm, hogy vannak emberek, akik karitatív módon, összehangolják és biztosítják a
szakosztályok mőködését, a munkájuk mellett. Biztos vagyok benne, hogy ez rengeteg nehézséget okoz, de remélem, hogy legalább ennyi örömet
leltek a munkában. Célunk, hogy szerettessük meg a gyermekekkel a sportot, a felnıtteknek pedig, lehetıséget biztosítsunk a rendszeres
testmozgásra. Azt hiszem, hogy az egyes szakosztályok, eredményességétıl függetlenül, érdemes sportolni, még ha ez jelenleg, némely
szakosztályoknál, komoly nehézségeket jelent. A jövıben is szeretnénk támogatni a mozogni vágyók törekvéseit!”
A program elsı részében a szakosztályvezetık beszámolójai hangzottak el a 2012 es évrıl! A Közgyőlés teljes anyagát megtalálhatja a kedves
érdeklıdı honlapunk (www.roszke.hu) sportoldalának „RSK” oldalán. László Gábor a lövészszakosztály képviseletében, Dobó Gábor a kick-box
szakosztály képviseletében, Papdi László a kézilabdások vezetıjeként, Sztuparity József a labdarúgó szakosztály képviseletében, Bartos Ferenc
a sakkszakosztály képviseletében tette meg beszámolóját az elmúlt esztendırıl. A beszámolók a
2012-ben végzett szakmai munkáról, valamint az évben végzett pénzügyi teljesítésekrıl szóltak.
Meglehetısen felemás és ellentmondásos év áll mögöttünk! Az egyesület szakosztályai közül a
többség sikereket halmozott, addig a kisebbség kudarcokat termelt!
Egyik eredményesen és sikeresen mőködı szakosztály a lövészek csapata! László Gábor
szakosztályvezetı irányításával, egy színtiszta röszkeiekbıl álló csapat lövi a tízes köröket, a
versenyeken, ahol megjelennek. Turucz Józsi készített velük képes riportot!
Sikerszakosztálynak tekinthetı a sakk! Bartos Ferenc irányításával remek szereplés a
bajnokságokban, világversenyeken való részvétel, és a csapat tagja Magyarország nıi bajnoka,
Papp Petra! A siker sztori árnyoldala talán a hazaiak szereplése. Hiszen ifjúsági szinten nincs és a
felnıttek között is nagyon kevés a röszkei versenyzı!
Ugyancsak sikerszakosztály a kick-box!
Dobó Gábor szakosztályvezetı és
Szabadi István, alias Popey, jó
párosként irányítják a szakosztály életét és a szakmai munkát! A Popey-Team
versenyzıi röszkei gyerekek. İk is elmondhatják magukról, hogy nagyon ritka az olyan
verseny, ahonnét nem hoznak haza érmeket, kupákat! Ez a szakosztály is világverseny
résztvevı, hiszen világkupa gyıztes tagja van, Nagy Rita személyében! A csapat többi
tagja is érem és kupák tulajdonosa, nem kell ıket félteni, ha szınyegre lépnek!
A kézilabda szakosztály vezetıje, összetartója és mindenese, Papdi László.
Beszámolójából röviden és tömören képet alkothatunk a település kézilabda életérıl! „A
szakosztály 1994 óta tagja az egyesületnek. Taglétszámuk: 12. Önkormányzati
támogatás: A község sportcsarnoka az otthonuk, edzéseiket, hazai mérkızéseiket itt
tartják. A szakosztály közös megegyezés alapján, költségvetési, anyagi támogatásban nem
részesül. A támogatás, a sportcsarnok és annak szolgáltatásainak díjmentes használata!
A fiúk a Szeged városi bajnokságban szerepelnek, több-kevesebb sikerrel, 2012-ben a
bajnokság középmezınyében végeztek. Az életkor az egyik fı probléma, a csapatunk
öregfiúk-csapatnak tekinthetı, bár az idén már megpróbáltak, néhány fiatalt is beépíteni
a csapatba.”
Felemásnak mondható a labdarúgók múlt évi szereplése! Sztuparity József szakosztályvezetı, Molnár Tibor edzı, Papp Róbert edzı, Pördi
Péter edzı, Szalma Gábor edzı, Tanács Roland edzı és Csikós János edzı munkálkodott azon, hogy a szakosztály és csapataik sikeresen
szerepeljenek! Luxné Fodor Szilvia testnevelı tanárnı irányította az ovis és kisiskolás gyerekeket a NUPI és a Bozsik programok tornáin. Az év
elsı fele, szereplés szempontjából sikeresnek mondható az elsı csapat, az ifi csapat és a második csapat szempontjából. Nem mondható el ez a
2012-2013-ra kiírt ıszi fordulóról! A Röszke kettı szerepelt a legjobban, elsı helyen zárta a bajnokság ıszi tabelláját! A Röszke elsı csapata
katasztrofális szerepléssel, utolsó helyen zárta a megye egyes bajnokságot. Ifi csapatunk a nyár folyamán gyakorlatilag megszőnt! Az ıszt a
Kinizsi Húsos kölcsön csapatával kezdtük meg, nem sok sikerrel. İk is utolsó helyen zárták a bajnokságukat. Az év végére, a katasztrofális
szereplés miatt, elváltak útjaink Molnár Tibor edzıvel, közös megegyezés alapján döntöttünk így. A 2012-2013-ra kiírt bajnokság ıszi szezonjára
sajnos nem lehet büszke a labdarúgó szakosztály!
És akkor innét vissza a jelenbe! A májusi beszámolómat úgy
fejeztem be a focival kapcsolatban, hogy nyitottak voltak a
kérdések. Sajnos a Röszke II nem tudott csodát csinálni, nem lett
bajnokavatás! A negyedik helyen végeztek a bajnokságban.
Szerintem tisztességes helytállás, gratulálok a fiúknak! Az elsı
csapatunkról már tudtuk, hogy képtelen csodát véghezvinni, így
utolsóként búcsúzott a megye elsı osztálytól! Viszont, egyre jobban
összeérik, az U-16-os csapatunk. Az ıszi bajnokságban már
biztosan sikeresebben fognak szerepelni, a saját korosztályukban!
Hogyan tovább? Ez volt a kérdés a labdarúgó szakosztálynál. A
kiesı jogán indulhatunk: I. variáció: Megye kettı. Ugyanazok a
feltételek, mint a Megye egyben, ifi csapat és serdülı csapat
szerepeltetése. Nekünk nincs ifi csapatunk! Utazási feltételek nem
adottak, stb.
(folyt. a köv. oldalon)
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II. variáció: Megye három. Nem kell utánpótlás csapat, egyszerőbb utaztatás, stb.
III. variáció: Valamilyen bizonytalan fuzionálás a SZVSE csapatával. Képtelen ötlet!
A bajnokság végeztével kerekasztal-beszélgetésre hívtuk a Röszke labdarúgásáért aggódókat, „Hogyan tovább” címmel. Buszmegállókban és a
helyi vendéglátóegységekben, plakátokon kértük, a döntés érdekében minél többen jöjjenek el! Szóbeli hírlánc is mőködött! Az elsı
összejövetelre tizenheten jelentek meg! Itt nem született döntés, el lett halasztva két nappal, új lehetıség felvetése miatt. A második összejövetelre
már csak tizenegy döntéshozó ült az asztalnál. Sejtelmeim beigazolódtak, a „lehetıség”, a SZVSE csapatával való valamilyen homályos,
bizonytalan együttmőködés, egyesülés.
A döntés: A hogyan továbbra a megoldást tizenegy jelenlévı hozta meg. A 2013-2014-re kiírt bajnokságba a Röszke SK labdarúgó
szakosztálya egy U-16-os utánpótlás csapatot és a Megye III-as bajnokságba egy felnıtt csapatot fog benevezni!
Végezetül szeretném megszólítani azokat a fiatalokat, akik bármilyen oknál fogva, abbahagyták az aktív labdarúgást, vagy most
szeretnék elkezdeni, jelentkezzenek! Más egyesületekben játszó röszkeieket is szívesen fogadunk, ha hazai környezetben szeretnének
futballozni! A cél, minél több helyi fiatal szerepeltetése a csapatban. Távlati célkitőzés az utánpótlás kiépítése, a hazai gyerekek beépítése
a felnıttek közé, majd bajnokságnyerés és osztályváltás!
HB

Lövészverseny Bordányban
Június elsején délelıtt Bordányban bonyolították a térség lövészklubjainak soron következı
versenyét. A röszkeiek 8 fıvel vettek részt az eseményen. Öten csapatban, hárman egyéniben
indultak. A mieink élesben nem sokat gyakoroltak a verseny elıtt. Nem is indultak túl nagy
reményekkel, annál is inkább, mivel a kisöbő puskával végrehajtott célzott lövések eredményébe
a sportpisztollyal leadott lövések is beleszámítottak. Ezzel a fegyverrel pedig Kovács Árpin kívül
még egyik versenyzınk sem gyakorolta a célbalövést.
A könnyő lövészreggeli elfogyasztása után Tanács Gábor, Bordány polgármestere köszöntötte a
versenyzıket, Fábián Lajos a Bordányi Lövészklub elnöke pedig a versenyszabályokat ismertette.
Kispuskával 5 próba és 10 értékelt, sportpisztollyal 3 próba és 5 értékelt lövést adtak le a
versenyzık. A két fegyverrel
leadott
célzott
lövések
összeredménye határozta meg
az 5 fıs csapatok és az
egyéniben indulók helyezését.
A fegyelmezetten, sportszerően
lezajlott 2013-as Bordányi
Kupa lövészverseny végeredBálint Máté lılapot cserél
ménye:
Nıi egyéni helyezések: 1. Zádori Lajosné (Bordány MTTSZ) 103, 2.
Sisler Edina (Bordány MTTSZ) 85, 3. Tóth Beatrix (Balástya Sk) 71, 4.
Ördög Ildikó (Balástya Sk) 51
Férfi egyéni helyezések: 1. Joó Rudolf (Ruzsa Lk) 129, 2. Simon Mihály
(Bordány MTTSZ) 127, 3. Sisler István (Bordány MTTSZ) 121, 4.
Kószó Ádám (Röszke Sk) 119
Csapat helyezések: 1. MTTSZ Bordány I. 565, 2. Ruzsa Lövészklub
A röszkei lövészcsapat balról jobbra:
545, 3. Röszkei Sportklub 523, 4. Szatymaz vt. 429, 5. MTTSZ
Kószó Ádám, Bálint Máté, Grósz Szabina, Dobó Gergı, László
Bordány III. 406, 6. Balástya Sk 394, 7. Balástya Skk vegyes csapat 321,
Gábor, Berta Zoltán, Kovács Árpád és Márki Balázs
8. Kistemplomtanya vt. 303, 9. MTTSZ Bordány II. 230 köregységgel.
A kupa tehát Bordányban maradt. Kategóriánként az elsı három helyezett érmet és oklevelet, a negyedik pedig oklevelet vihetett haza. A
díjakat a polgármester és a lövészklub vezetıje adta át a versenyzıknek. A kiegyenlített versengésben nem születtek kiugróan magas
teljesítmények. A röszkeiek több gyakorlással és nagyobb létszámmal sikeresebben szerepelhettek volna. A pisztolyokat se ártana a
közeljövıben olykor-olykor célra tartani. Ennek természetesen némi anyagi feltételei is vannak.
A bordányiak ez alkalommal a szervezésben, a lebonyolításban és a vendéglátásban is alaposan kitettek magukért. Hálás köszönet. A
délutáni órákban érkeztünk meg az önkormányzat kisbuszával a községháza elé abban a reményben hogy a következı versenyen
sikeresebben szerepel csapatunk.
Turucz József

LEADER támogatások 2013
A 2013-as LEADER pályázati körben a pályázók a Déli Napfény LEADER HACS által meghirdetett 9
intézkedés közül választhatják ki a profiljuknak leginkább megfelelıt. Az intézkedések között közösségi célú és vállalkozás alapú
fejlesztések egyaránt megtalálhatók. A LEADER esetében a pályázat benyújtásának feltétele az Ügyfél projekt javaslatának egy
projekt adatlapon való benyújtása a HACS munkaszervezetéhez. A projekt adatlap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való
illeszkedését a HACS közgyőlése által megválasztott Helyi Bíráló Bizottság vizsgálja. A Bizottság – amennyiben megfelelınek ítéli
meg a projekt javaslatot – támogatói nyilatkozatban értesíti az Ügyfelet, aki ez által válik jogosulttá a LEADER pályázat benyújtására.
A pályázatot az Ügyfél kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be 2013. június 17-tıl. Kapcsolódó
jogszabályok: 23/2007.((IV.17.) FVM Rendelet, 35/2013. (V.22.) VM Rendelet, 91/2013. (VI.6.) MVH Közlemény
Bıvebb felvilágosítás esetén keresse fel a HACS munkaszervezetének
munkatársait a honlapunkon (www.delinapfeny-hacs.hu) található
elérhetıségeken.
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Kihívás Napja! Nem tudom, hogy kinek mit mond ez a két szó, vagy
Startvonalnál az osztályok
mond-e egyáltalán valamit, de én azért bízom benne, hogy vannak olyanok
is, ha nem is sokan, akik nemcsak hogy hallottak róla, hanem részt is
vettek már rajta. És hogy miért is kezdtem így a cikkünket? Mert
májusban tartották országosan a Kihívás Napját, amin a magunk módján
mi is részt vettünk. És mivel a szervezés alatt azt tapasztaltam, hogy az
emberek ismerete ezzel kapcsolatban megosztott, ezért úgy gondoltam,
hogy most ejtek néhány szót errıl a napról.
A Kihívás Napja, másnéven a Challenge Day az ország legnagyobb
lakossági sportos megmozdulása, melynek az a célja, hogy kedvet
teremtsen a sportoláshoz, a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz. Ez a
nap 1982-ben indult el Kanadából, ahol is két szomszédos város versengett
egymással, az erejüket sportban mérték össze, és az lett a gyıztes város,
ahol a legtöbben végeztek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.
Ez a fajta versengés hamar elterjedt Európában, Magyarországra pedig
1991-ben érkezett meg. Azóta minden évben megtartják ezt a napot, és
keresik a legsportosabb települést, azaz azt a várost vagy községet, ahol a
legtöbben mozogtak 15 percen keresztül e napon. Mi településünk is
rendszeresen csatlakozik ehhez a megmozduláshoz, bár dobogós helyezést
még soha nem értünk el, igazából a közelébe se jutottunk a dobogónak,
mindig valahol hátul kullogtunk. De szerintem nem is ez a lényeg, hanem
a részvétel és az, hogy jól szórakozzunk, jól érezzük magunkat és tegyük
mindezt a sport, a mozgás és az összefogás jegyében. Habár tavaly
Versengés közben
kimaradt ez az élmény, mert egy több napig tartó élelmiszersegély
osztásban voltunk benne, de idén úgy gondoltuk, hogy hiba lenne
kihagyni. Ezzel a céllal kerestük fel még áprilisban az IKSZT
munkatársait, Szőcs Juditot és Tóth Kittit, akiknek tetszett az ötlet, és a
Mővelıdési Ház is biztosított minket a támogatásáról, így az IKSZT-s
lányokkal közösen elkezdtük szervezni ezt a napot.
A Kihívás Napja idén a május 22-i szerdára esett. Ezt nem véletlenül írtam
így, hiszen a Kihívás Napja mindig egy szerdai nap. Kezdetben május
utolsó szerdáját tőzték ki ennek napjául, viszont az utóbbi jó pár évben ezt
elıbbre hozták, és most már május utolsó elıtti szerdáján tartják meg ezt
Eredményhirdetés
az országos szintő sportrendezvényt. Ez így már sajnos nem esik egybe a
helyi iskolai-óvodai gyereknappal, de ez sem szegte kedvünket, és sikerült
a gyerekeket is bevonni ebbe a napba.
Megvártuk, hogy vége legyen a tanítás, mindenki megebédeljen, és
kezdetét vette május 22-én a Kihívás Napja Á’la Röszke. Elıször az alsó
tagozatos diákoknak szerveztünk programot a Sportcsarnokba. Az 1., 2.,
3., és a 4. osztályos tanulók tanáraikkal együtt egy sport-és ügyességi
vetélkedın illetve váltóversenyen vettek részt. Judit, Kitti és jómagam
mellett még Szekeresné Ábrahám Gyöngyi, a Mővelıdési Ház
intézményvezetıje is csatlakozott hozzánk, és ı lett a pontozásért felelıs
személy. Próbáltunk olyan feladatsort összeállítani, amivel tekintettel
voltunk mind a kicsikre, mind a kicsit nagyobbakra. Nagyon lelkes volt
mind a négy osztály a vetélkedı alatt, és le a kalappal a legkisebbek elıtt,
akik hihetetlen korrektséggel és jókedvően csinálták végig a feladatokat.
Eredményhirdetés után
Ezért is lett az 1. osztály a különdíjazott ebben az osztályok közötti
összecsapásban. Harmadik helyezést ért el a 4. osztály. Második helyezett lett a 2. osztály, és a 3.
osztály lett a gyıztes csapat. Az eredményhirdetés után mindenki megkapta a jól megérdemelt
jutalmat és egyben díjat: az édességet.
Majd ezt követte a Folk fitness, amelyet a Mővelıdési Házban tartott Luxné Fodor Szilvia. Innen
visszatértünk a Sportcsarnokba, ahol 4 órától gyerekfoci kezdıdött, szintén Szilvia tanárnı
vezényletével. Sajnos nem jött össze a felsıbb tagozatos osztályok közötti focibajnokság. De így is
volt foci. Hiszen minden gyerkıc, aki rúgni akarta a labdát, a pályán volt. Majd egy kis pihenı
következett, és 6 órától a Sportcsarnokban
kezdetét vette a felnıtt foci, 5+1-es
csapatokkal. Ezen a napon 5 csapat lépett a
pályára: a rendırök és polgárırök alkotta
Rendvédelem-, a Horgászok-, a Határırök-,
És a jutalom!
az Ifjúsági Önkormányzat-, és a Röszke II.
csapata. Eredetileg barátságos mérkızésnek
hirdettük meg, de a csapatokat elnézve már a bemelegítés során láttuk, hogy itt nem lesz
barátkozás, hanem komoly összecsapások várhatók. A sejtésünk be is igazolódott.
Senki nem adta magát könnyen, minden csapat rendesen oda tette magát, és
megizzasztotta az ellenfelét. Nem játszott mindenki mindenkivel, mert 5 csapatnál az
hosszú lett volna, és mi nem akartunk visszaélni senkinek az idejével, ezért két
Folk fitness
csoportban fociztak a csapatok, de így is majd 9 óra lett, mire az összes meccs lement.
Míg az összesítés zajlott, addig hogy pótoljuk az elégetett energiát, zsíros kenyeret szolgáltunk fel a focistáknak, amit ki-ki kedvére lilahagymával
vagy pirospaprikásan fogyaszthatott. A mérkızés eredménye pedig a következı lett: 3. helyezett lett a Horgászok csapata, 2. helyezést ért el a
Röszke II. csapata, és az 1. helyezett pedig a Határırök csapata lett.
(folyt. a köv. oldalon)

2013. június

16. oldal
Emellett még 3 kategóriában hirdettünk gyıztest. A Gólkirály Babarczi
Béla lett, aki a horgászok
csapatát erısítette. A Legjobb Kapus Kerekes Milán lett, aki a határırök
hálóját védte, és a Legjobb Játékos pedig Papdi
Csaba lett, aki a Röszke
II. csapatában lépett pá-

Ugrásra készen

Határırök - Röszke II. döntı összecsapása

lyára.
A meccsek lebonyolításában Papdi László volt a segítségünkre, ı
vállalta el a bíró szerepét is. Nélküle ezen a terepen nem igazán
boldogultunk volna, úgyhogy ezúton is köszönjük neki.
Egyébként ez a foci az évek során olyan szerves része lett ennek a
napnak, hogy nincs is Kihívás Napja nélküle. A sok éve alatt
hagyománnyá nıtte ki magát, és épp ezért hoztuk létre a Vándorkupát,
melyet évrıl évre mindig a gyıztes csapat visz haza. Mivel tavaly nem
volt Kihívás Napja, ezért foci sem, így a kupa 2 évig a legutolsó
gyıztesnél, a Horgászegyesületnél díszelgett, most viszont tovább
került a Határrendészekhez, akiket idén új belépıként köszönthettünk
ezen a megmozduláson. Ezúton is gratulálunk nekik, és jövıre ıket mint gyızteseket - mindenképp visszavárjuk a Kihívás Napi
focibajnokságra.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szervezte,
segítette és támogatta ezt a napot, és minden résztvevınek, kicsiknek
és nagyoknak, gyerekeknek és felnıtteknek, hogy részt vettek és
mozogtak, sportoltak a Kihívás Napján.
K.Zs.

Gyerekfoci
Horgászok - RIÖK mérkızése

Horgászok - Röszke II. küzdelme
(2)

Falusi Suttogó

Rendvédelem - Röszke II.

MARKÓCS HANNA
2013. 05. 05.
Anya: Markócs Barbara
Apa: Polyák Gábor

ROSTÁS
LORENZO
2013. 05. 08.
Anya: Rostás Hermina
Apa: Forgó Márió

ZACCARIA
FRANCESCA
SÁRA
2013. 05. 03.
Anya: Kovács Anita
Apa:
Zaccaria Angelo

A gyıztes csapat

