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XXII. évfolyam 7. szám

Július

2013. augusztus 2. (péntek)
Helyszín: Benkóczy Béla Sporttelep
17.00
Mórahalmi Fúvószenekar koncertje
17.00-21.00 Gyermekparadicsom
18.00
Rózsa Sándor emlékezete
- Rózsa Sándor Hétpróbás Verseny a „Röszkei Betyár” címért
- Kunsági „Bogár” Bálint karikás ostor bemutatója

FÁSY MULATÓ
20.00
Fellép: Fásy Ádám, Fásy Zsüliett, L.L. Junior, Nótár Mary, Liszter Sándor és
a Vadrózsák valamint Kossuth Gergő
23.30
DISCO DJ Nacsa közreműködésével

2013. augusztus 3. (szombat)
Helyszín: Benkóczy Béla Sporttelep
7.00
8.30

9.00-21.00
10.30

XIX. Nemzetközi Töltött Káposzta-főző
Verseny regisztrációja
„Főnek a főzők!”- Játékos, ügyességi és
szellemi
vetélkedő
a
főző
csapatok
részvételével
Gyermekparadicsom
Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Verseny
megnyitója

Főzőket köszönti:
- Borbásné Márki Márta Röszke Község polgármestere
- Frank Sándor mesterszakács
- Csányi László Mórahalom Város alpolgármestere
12.00 – 15.30
Karaoke „Zene az kell”
12.30
Ebéd „Mesterek remekei”
14.00
Eredményhirdetés
16.00
Röszkei Rózsabimbó Néptánc csoport
nyitótánca

16.10
XXIII. Röszkei Falunapok ünnepélyes megnyitója
Köszöntőt mond:
- B. Nagy László kormánymegbízott
- Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő Mórahalom Város
polgármestere
- Borbásné Márki Márta Röszke Község polgármestere
16.30
Röszkei Zumba csoport előadása
16.45
Szeged Fitnesz SE bemutatója
16.55 Röszkei Hastánc csoport és a DILARA Hastánc
csoport előadása
17.15 Akropolis Táncszínház produkciója
19.30
21.00
22.00

TÓTH VERA élőkoncert
Utcabál a Ráadás zenekar közreműködésével
Ünnepi tűzijáték

2013. augusztus 4. (vasárnap)
9.00
Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban
9.00
XIII. Falunapi Sakk bajnokság
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
10.00 Fogatosok felvonulása Röszke utcáin
13.00
Amatőr Fogathajtó Megmérettetés
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Elballagtunk…
2013. május 30-án rendezték
Algyőn
a
Gyevi
Zsongás
Úszóversenyt, melyre diákjainkat is
beneveztük. A sok úszópalánta
közül Lux Eszter mell-, és
gyorsúszásban
bronzéremmel
térhetett haza. Kovács István egykét tizeddel csúszott le a dobogó
harmadik fokáról, szintén gyors-, és
mellúszásban. Sikerükhöz szívből
gratulálunk!

Iskolánk tavasszal is meghívást
kapott az algyői Gyevi Zsongás
Labdarúgó
Tornára.
Izgalmas
mérkőzéseken csapatunk tavasszal
is elhozhatta a győztesnek kijáró
aranyérmet! Így elmondhatjuk (a
két forduló után), hogy BAJNOK
CSAPAT lettünk! A tornán Bíró
Dániel hozhatta el a gólkirály címet.
Az aranylábú csapatnak szeretettel
gratulálunk! A csapat tagjai :
Ördögh Ákos, Kovács István,
Gézárt Attila, Bíró Dániel, Császár
Norbert, Vas Gergő, Kovács László
(kapus)
Luxné Fodor Szilvia tanárnő
Június 12-én a Király-Kőnig
Zeneiskola adott helyet a Csongrád
Megyei ÁMK Központi díjátadó
ünnepségének. Ezen az irodalmi és
zenei
műsorral
egybekötött
ünnepélyen azokat az általános- és
középiskolás diákokat jutalmazták,
akik az országos tanulmányi
versenyek legjobbjai lettek angol,
német, történelem, szép magyar
beszéd,
helyesírás,
nyelvtan,
irodalom, technika, kémia, fizika,
matematika, környezetvédelem és
könyvtárhasználati tantárgyakból.

E rangos eseményen, iskolánkból
Borsos Kamilla 7. osztályos tanuló
vett részt és kapott értékes
könyvjutalmat, díszes oklevelet a
Savaria Országos Történelem
Tanulmányi Verseny megyei
fordulóján
elért
egyéni
6.
helyezéséért. Jeles diákunkat a
rendezvényre elkísérték édesanyja
és a felkészítő tanára is, Dudás
Zoltán.

Egy diák életében a június hónap sok örömet rejteget: jön a szép idő, véget ér a tanév és
elkezdődik a gondtalan vakáció. Ballagó tanulóinkban azonban vegyes érzelmek kavarognak. Igen,
vége az iskolának, itt a nyári szünet, de véglegesen el kell búcsúzniuk a megszokott termektől,
iskolapadoktól, arcoktól. Lezárul életük egy szakasza, és vár rájuk az ismeretlen új világ.
Megható esemény a ballagás. Egymásba kapaszkodva, ünneplő öltözetben, tarisznyával a
vállukon, nehéz virágcsokorral a karjukon járták be végzős tanulóink azokat a tantermeket,
folyosókat, amelyek megannyi emlék, kacagás, sírás szemtanúi voltak, őrzik a titkokat, a
diákcsínyek történéseit.
Segítő Szülőkkel közösen virágba öltözettük az iskolát, színes műsorral készültünk a szárnyukat
próbálgató ballagó diákjaink útra bocsátására. Meghívott vendégeink közül Borbásné Márki Márta,
Röszke község polgármesterasszonya szólt kedves szavakkal búcsúzó tanulóinkhoz. Kérte őket,
legyenek mindig büszkék arra, hogy a röszkei Orbán Dénes Általános Iskola diákjai voltak és
becsülettel állják meg helyüket az életben.

A ballagási ünnepélyt összekötöttük a tanévzáró ünnepéllyel. Magyari László, a Röszkei
Tehetséges Tanulók Alapítvány kuratóriumának elnöke hagyományokhoz híven pénzjutalomban
részesítette a kiválóan teljesítő tanulóinkat. Gál Zsófia, a Mórahalmi Művészeti Iskola
igazgatóhelyettese megajándékozta az arra méltó növendékeiket. Sok szép, színes könyv került
kiosztásra kitűnő tanulóink körében. Szekeresné Ábrahám Gyöngyi, a röszkei Petőfi Sándor
Művelődési Ház igazgatónője ünnepélyes keretek között kihirdette az „Olvass az osztályodért!”
verseny győztesét.
Köszönetet mondtunk az édesanyáknak, édesapáknak, barátoknak, tanítóknak, tanároknak, akik
idáig egyengették diákjaink útját, szeretettel támogatták őket.
Felcsendült a Szózat, és elindultak ballagó diákjaink kifelé az ajtón, és mi szemünkkel kísértük
őket a legjobbakat kívánva nékik.
Szécsényi Marianna, tagintézmény-vezető

Mesemúzeum
2013. május 28-án a budapesti Mesemúzeumban jártunk 40 kisdiákkal. A program a Röszkei
Önkormányzat TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0255 számú, „Kulturális alkotóműhely” elnevezésű
pályázata kapcsán valósulhatott meg.
Reggel buszra szálltunk és felutaztunk Budapestre. A múzeumban egy kedves hölgy várt
bennünket, aki a foglalkozást tartotta nekünk.
Az egyik foglalkozás alatt megismerhettük a „Ház titkait”. Csoportokba rendeződtünk és egy
borítékban szavakat kaptunk. A szavak egy része egy tárgyra, egy része pedig arra a helyre
vonatkozott, ahol a tárgyat találjuk. Bejártuk az egész múzeumot, hogy megtaláljuk az ott elrejtett
dolgokat. Miután mindet megtaláltuk, végighallgattunk egy történetet, ami arról szólt, hogy a
múzeumnak helyet adó épületben kik éltek korábban és mivel foglalkoztak. A korábban keresett
tárgyak ezekre az emberekre utaltak.
A mese után minden csapat felkészült egy kis színdarabra, melyben azt kellett megjeleníteni,
hogy a tárgynak mi lehetett a legboldogabb perce. Ezt a Mesemúzeum kis színpadán be is mutatták
a többi csapatnak.

A másik foglalkozás komoly hétpróba elé állította a kisdiákokat: mesehősök jellemző
tulajdonságait kellett felsorolni, mesecímeket kellett kitalálni, összekeveredett képekből helyes
sorrendbe kellett állítani a különböző mesék eseményeit, találós kérdésekre adtak választ a tanulókA
foglakozásokat követően megnéztük a múzeum minden termét, megmásztuk az égig érő fát,
felmásztunk a griffmadár fészkéhez és megfoghattuk a grifftojást, megküzdöttünk a hétfejű
sárkánnyal és királylányokká, királyfiúkká, udvari bohócokká válhattunk. Mivel közel voltunk a
Gellért hegyhez, kihasználtuk az alkalmat, hogy felsétáljunk a Gellért szoborhoz, és megnézzük a
Szabadságszobrot is. Hazafelé közösen megebédeltünk. A nap nagyon jó hangulatban telt el, sok
érdekeset hallhattunk a mesékről
Ábrahám Judit tanárnő
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Nincs hálásabb és örömtelibb érzés, mint amikor egy
közösségben észrevesszük egymás értékeit, tenniakarását és
jószándékát. Annyi szép példa volt már erre Röszkén, amiért
úgy érezhetjük, hogy közös dolgaink jó irányba haladnak,
általunk, velünk. Mégsem gondoltam, hogy a röszkei
egyházközség kitüntetését, a Páduai Szent Antal emlékérmet,
mely kitüntetésben Röszke Község Önkormányzatát
részesítette az egyházközség, én vehetem át Liszkai Tamás
plébános úrtól! Hálásan köszönöm a megtisztelő elismerést
önkormányzatunk képviselő-testületének tagjai nevében is,
munkánkban, döntéseinkben ezután is törekedni fogunk arra,
hogy a röszkei egyházközség kezdeményezéseit felkaroljuk,
segítsük, közös programokkal, pályázatokkal járuljunk hozzá
működésükhöz, fejlődésükhöz. Minden, a kitüntetést
támogató javaslatot, a döntéshozók bizalmát és az elismerést
ezúton köszönök meg az újságunk nyilvánosságát
felhasználva.
A szociális szférában dolgozók munkáját is megköszöntük az
elmúlt hetekben, hiszen öt település szociális dolgozóit hívtuk
meg egy közös programra a konferencia központunkba. A
vendéglátás mellett a kistérség munkaszervezet vezetője,
Ratkai Imre úr értékelte a településeken folyó szociális
helyzetet és az elvégzett munkát. Jó hangulatú, beszélgetés
közbeni estebéden ünnepelt együtt Tiszasziget, Újszentiván,
Deszk, Kübekháza és Röszke szociális dolgozóinak
közössége.
Dolgozunk a nyáron is teljes erőbedobással, a napi munkákon
túl természetesen a pályázati lehetőségeket is árgus
szemekkel figyeljük. Két örömteli hírem is van, a Védelmi
központ (volt tűzoltó szertár) mögötti zöldterület fejlesztésére
két nyertes pályázatunk is megvalósításra vár. Egy szabadidő
park és egy műfüves labdarúgó pálya kerül kialakításra a

2013. július

területen. Pályázatot nyújtottunk be a művelődési ház belső
udvarának felújítására is, ennek még nincs eredménye.
Minden lehetőségre figyelünk, igyekszünk jó anyagokat
készíteni, megalapozott fejlesztéseket megjeleníteni. Nagy
szomorúságunk, hogy a közbiztonság növelésére, a térfigyelő
kamerák telepítésére vonatkozó pályázatunk nem kapott
támogatást, itt, a schengeni határ mentén!! Nem is értjük
miért.... Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyei települések
nincsenek a támogatottak között. Újra megpróbáljuk,
keresünk más forrást, vagy, ha lesz lehetőségünk, saját erőből
valósítjuk majd meg a fejlesztést.
A tanyai, IV. körzetben lakókat szeretném arról tájékoztatni,
hogy az M43-as autópálya építése kapcsán a hatóságok
döntése alapján az állami tulajdonban és a Magyar Közút
kezelésében lévő Kisszéksósi úton fogja az autópálya
építéséhez szükséges homok alapanyagot szállítani a
kivitelezést végző cég. A szállítmányozás előreláthatólag
szeptemberig fog tartani, ami után az aszfaltozott út teljes
hosszában felújításra kerül, újra fogják aszfaltozni. Egyszer
már ezt megéltük 2005-ben, az újabb autópálya építések
kapcsán is röszkei bányákból szállítják – legnagyobb
bánatunkra - a homokot az építkezésekhez.
S végül, de nem utolsósorban nagy szeretettel hívok
mindenkit a hagyományos falu napi progjamjainkra, melyek
kapcsán annyi a változás, hogy már péntek délutántól
kezdődik a szórakozás, mulatozás, melyre várunk időset és
fiatalt, a részletes programot az újságunkban megtalálják!
Szép nyarat, kellemes időtöltést, kikapcsolódást kívánok a
nyárra mindenkinek, akinek erre lehetősége és ideje van!

HÁZIORVOSOK RENDELÉSE
AUGUSZTUS HÓNAPBAN
dr. Ladányi Gabriella aug. 12-16-ig szabadságon lesz,
helyettesítés az I. sz. Háziorvosi Rendelőben lesz.
dr. Kaizer Zsuzsa aug. 21-24-ig lesz szabadságon,
helyettesítés a II. sz. Háziorvosi Rendelőben.

Tisztelt Fogyasztóink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a TMV Tisza-Maros Kft
székhelye és ügyfélfogadási irodájának helye 2013. augusztus 01től megváltozik és a következő helyen található:

6722 Szeged, Nemestakács u. 12-2.
A
változásokkal
kapcsolatosan
Társaságunk
személyes
ügyfélfogadása 2013. július 24-31 között illetve a vezetékes
telefonon történő ügyintézés 2013. július 30-án szünetel.
Az okozott kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket kérjük.
2013. augusztus 01-től változatlan feltételek mellett várjuk kedves
ügyfeleinket az új ügyfélfogadási helyen.
Szeged, 2013. július 3.
Tisztelettel:
TMV Tisza-Maros Kft.

Borbásné Márki Márta

Tisztelt Ügyfeleink!

A Röszkei Teleház
augusztus 12-től 16-ig zárva tart!
Nyitás: augusztus 21-én.
Megértésüket köszönjük!
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Idén első alkalommal rendezett egyesületünk
horgásztábort. Azt gondoltam nem én írnám
meg azt, hogy ott mi történt és hogyan érezték
magukat a gyerekek, hanem egy táborlakó
véleményét teszem közzé.
„Horgásztábor
Már régóta szerettem volna elsajátítani a
horgászat tudományát. Úgy gondoltam a
horgásztáborban lehetőségem nyílik erre.
Már első nap szemléltették velünk azokat a
színes programokat, amelyeken az öt nap alatt
vettünk részt. A horgászni vágyó gyerekek
Röszkéről és környékéről érkeztek, többek
között Horgosról is. Az Ifjúsági Közösségi
Házban voltunk elszállásolva az öt nap alatt.
Az
első
napi
foglalkozás
keretében
megtanítottak minket arra, hogy hogyan kell a
horgászathoz előkészíteni a fölszerelést. Ez a
része a dolognak, senkinek sem jelentett
akadályt. Talán a horogkötés lehetett az, amivel
a többségnek meggyűlt a baja. Délután minden
nap kimentünk horgászni. Az öt nap alatt
kipróbáltuk, hogy milyen csónakból horgászni,
ugyanis saját tapasztalataim alapján csónakból
könnyebb nagy halat fogni, mint a vízpartról. A
tábor utolsó előtti napján lehetőségünk nyílt az
éjszakai horgászat kipróbálására. Már javában
tartott az éjszakai horgászat, amikor a
félhomályban különös tárgyat figyeltünk meg a
víz felszínén. Nem tudtuk eldönteni mi lehet
az, egészen addig, mikor valahonnan
meghallottuk, hogy egy nagy hal valakinek a
horgászbotját bevitte a vízbe. Mindenki
nevetett. Végül a bot is meglett, és az a hal is,
ami a bonyodalmat okozta. A tábor során a
horgászathoz kapcsolódó vetélkedőkön is részt
vettünk. A tábor utolsó napjára volt kitűzve a
horgászvizsga. Itt az öt nap alatt összegyűjtött
tudásunkat kellett segítségül hívjuk. A vizsgát
végül mindenki sikeresen letette. Ezen a napon
kiosztották az érmeket és kupákat a
legeredményesebb versenyzőknek. Ezen kívül
kiosztották az állami horgászvizsga letételét
igazoló lapokat.
A tábor ideje alatt egy jó csapat kovácsolódott
össze. Mindenki jól érezte magát.
A táborban résztvevők nevében is köszönöm a
horgászegyesület elnökének, Magyari Laci
bácsinak és
mindazoknak, akik segítették a tábor lakóit a
horgászat tudományának az elsajátításában. Köszönjük a Röszkei Önkormányzatnak, hogy kiemelten támogatta a
táborban résztvevő gyerekeket.
Remélem jövőre is megszervezésre kerül a horgásztábor, hogy más gyerekek is élvezhessék ezt a
nagyszerű tábort. - Teslér Ákos”
Köszönetet mondok név szerint minden segítőnek és támogatónak, akik kivették részüket abból a
munkából, aminek eredményeként az első röszkei horgásztábor és annak tervezett programjai minden
probléma mentesen, sikeresen megvalósulhattak.
Horgásztábor 2013 Segítők: Hallai Gyula, Hallai Márk, Pernyész Csaba, Siklódi József, Schreiter
Zoltán, Kovács Tamás, Tombácz Lajos, Schreiter Péter, Takács Kornél, Fazekas Tibor, Koncsek Tamás,
Varga Irén, Asztalos Ferenc, Sára Endréné, Napközis konyha dolgozói.
Támogatók: Röszke Község Önkormányzata, Csongrád Megyei Horgászszervezetek Szövetsége
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GYERMEK HORGÁSZVERSENY
Kedves horgász és horgászatot kedvelő Gyerekek! Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő egyesület (R.S.T.E.)
ez évben is megrendezi a gyermek horgászversenyt 2013. 08.
25-én vasárnap általános iskoláskorú gyermekek részére,
helyszín: Gyálaréti Holt-Tisza „Lisztes” szakasza. A versenyen a
részvétel ingyenes, a verseny költségeit az egyesület biztosítja. Nevezést az 1998ban és az azt követő években született gyermekektől fogadunk el.

Június 29-én Horgoson részt vettünk
a halászléfőző versenyen és csapatunk
az előkelő második helyezést értre el.

Tájékoztató!
Elkezdődött
a
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
2013-as évi adategyeztetési
és tagdíjbevallási időszaka.
A NAK minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a
szükséges teendőkről. Amennyiben valakit a kamarai törvény
nem kötelez a tagságra, úgy kérheti a www.bevallasnak.hu
üzenetküldőjén keresztül regisztrációjának a törlését és nem kell
bevallást tennie.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.
A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:
• átutalással az alábbi számlaszámra:11749008-20190244,
közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot
kell feltüntetni
• vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek át vagy a
kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.júlis 31.
Interneten keresztül a www.bevallasnak.hu honlapon tehető meg
vagy amennyiben az illetőnek nincs módja internetelérésen
keresztül bevallásának elkészítésére, úgy felkeresheti
személyesen a tanácsadói irodákat vagy a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságát, ahol a
munkatársak segítenek a kitöltésben.

Bővebb információ:
Juhász István igazgató
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatóság
30/382-07-13, juhasz.istvan@agrarkamara.hu
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
62/423-360, agrarkamara@csmak.hu

Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságára is el kell juttatni.

A Röszkei Teleházban az önbevallását elkészítjük és a befizetéshez szükséges csekket biztosítjuk munkanapokon 9-17 óráig.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a levélben kapott jelszót csak egy alkalommal lehet használni,
ezért azt csak körültekintően alkalmazzák.
Az űrlap kitöltéséhez az alábbi adatok szükségesek: a jelenleg érvényes őstermelői igazolvány száma,
2012 évi nettó őstermelői bevétel, MVH regisztrációs szám, születési és lakcím adatok
A szolgáltatás díja 300.- Ft. Érdeklődni: 62/573-870

2013. július
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A mostani cikkünkben nem arról szeretnék beszámolni, hogy mi is történt velünk az elmúlt 1 hónapban, de igazából olyan nagy
történéseink nem is voltak a mindennapi feladataink mellett, hanem egy felhívást szeretnék közzé tenni. Még pedig azt, hogy ismét

van
„Hálózat a Közösségért” elnevezésű hátralékkezelő program,
melyet az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat indított el,
az áramdíj megfizetésével küzdő családok megsegítésére.
2012-ben is volt ilyen program, és a családsegítő szolgálat közreműködésével több pályázat is be lett adva, azonban a támogatással
már csak nagyon kevesen tudtak élni. Mivel ez a probléma nem csak nálunk fordult elő, hanem ez egy általánosan tapasztalható
jelenség volt, ezért a Máltai Szeretetszolgálat, mielőtt kiírták volna a mostani programot, közvélemény-kutatást tartott a közreműködő
szervezetek között a tapasztalatokról, és a sikertelenség feltételezett okairól. Azon túl, hogy ezt leírtuk, lehetőségünk nyílt arra is,
hogy olyan módosításokat tegyünk, amivel növelni lehet az emberek esélyeit a támogatás igénybe vételénél. Hiszen az a fő
célkitűzés, hogy minél több fogyasztónak tudjanak, tudjunk segíteni. És örömmel láttam, hogy az idei program úgy is lett kialakítva,
hogy ezeket a javaslatokat figyelembe vették. Az 50 %-os önrész ugyan megmaradt, viszont az önrész befizetésénél - a tavalyihoz
képest - könnyítettek a feltételeken. De erről inkább személyesen mondanék bővebbet az érintetteknek. Most inkább arról szólnék,
hogy kik azok az érintettek, azaz kik is pályázhatnak:
1. kategória: Kikapcsolt fogyasztók: azaz akiknél 1 éven belül került kikapcsolásra a szolgáltatás és hátralékkal rendelkeznek.
Támogatási keret: 16 millió Ft.
Pályázónként adható támogatás összege: maximum 150 ezer forint.
Támogatás formája: a befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
A pályázati benyújtási határidő: 2013. október 15.
Azok a fogyasztók, akiknek az áramát 1 éven túl kapcsolták ki, azok is beadhatnak pályázatot, de őket csak és kizárólag abban az
esetben fogják támogatni, ha marad támogatási keret!
2. kategória: Késedelmes, de még nem kikapcsolt fogyasztók, azaz akiknek 60 napnál nem régebbi tartozásuk van.
Támogatási keret: 14 millió forint.
Pályázónként adható támogatás összege: maximum 150 ezer forint.
Támogatás formája: a befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
A pályázati benyújtási határidő: 2013. október 15.
3. kategória: Előre fizetős ( kártyás ) mérőórás fogyasztók, ide tartoznak azok a fogyasztók, akiknek ilyen mérőórájuk van és
30.000 forint feletti díjhátralékkal rendelkeznek.
Támogatási keret: 3 millió forint.
Pályázónként adható támogatás összege: maximum 150 ezer forint.
Támogatás formája: a befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
A pályázati benyújtási határidő: 2013. október 15.
4. kategória: A rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben lévő fogyasztó.
Szociálisan rászoruló az a fogyasztó:
aki szociális vagy fogyatékosság okán védendő fogyasztó
olyan fogyasztó, aki nem szerezte meg, de jogosult lenne a védendő fogyasztói státuszra
egyéb szociálisan rászoruló fogyasztó (elbírálás alapján)
Támogatási keret:10 millió forint.
Pályázónként adható támogatás összege: maximum 10 ezer forint.
Támogatás formája: a jóváírás a 2013. október és december hónapban történik.
A pályázati benyújtási határidő: 2013. július 31.!
Ebben a kategóriában pályázhatnak azok a fogyasztók is, akik a 2012-es programban támogatást nyertek, ezzel a lehetőséggel tudtak
is élni, azaz visszaküldték a támogató szerződést, és jelenleg nincs tartozásuk.
A pályázás menete: Egy pályázati űrlapot kell kitölteni, de ezt megelőzi egy regisztráció, mely a Hálózat a Közösségért program
honlapján történik (www.halozat.maltai.hu ). A regisztrációról visszajelzést fog kapni a pályázó a megadott e-mailre címre. Ebben az
email-ben lesz majd egy link, erre kattintva kell aktiválni a pályázatot, és ezután lehet csak bejelentkezni a pályázatba és kitölteni az
űrlapot. Az űrlapot egyedül is ki lehet tölteni, de igénybe lehet venni a mi segítségünket is. Célszerű egyébként ez utóbbival élni,
ugyanis a pályázati űrlap tartalmaz egy olyan részt, ami a közreműködő szervezetre vonatkozik. Nem azt mondom, hogy ennek a
kitöltésével és a családsegítő szolgálat aláírásával biztos a siker, és nyertes lesz a pályázat, de talán nagyobb az esélye annak a
pályázatnak, amit támogat egy ilyen szolgálat is, mint egy olyannak, amit nem. Az elbírálásnál egyébként sokféle szempontot
vesznek figyelembe, ilyen a:
rászorultság, (azaz az 1 főre jutó jövedelem),
gyerekek száma,
védendő fogyasztói státusz,
illetve a település, ahonnét a pályázat be lett adva, annak mi a jogi (azaz község, nagyközség, város stb.) illetve a gazdasági
státusza.
Igyekeztem a leglényegesebb információkat összeszedni a pályázattal kapcsolatban, de aki ennél is bővebb felvilágosítást szeretne
kapni, az a Máltai Szeretetszolgálat és a DÉMÁSZ honlapján olvashat többet róla, de személyesen is kérhet tájékoztatást
intézményünkben, a Családsegítő Szolgálat munkatársánál. Itt nem csak információt tudunk nyújtani, hanem ahogy már az
előbb is utaltam rá, segítünk a pályázati űrlap kitöltésében is. Aki ebben szeretne segítséget kapni, az mindenképp hozzon
magával egy DÉMÁSZ-os számlát, amin rajta van a fogyasztási hely azonosító, és a fizetőszám is. Ezen felül szükség lesz még
a díjhátralék pontos összegére, a kikapcsolási értesítőre, amennyiben már van ilyen, illetve védendő fogyasztós papírra, ha
rendelkeznek ezzel.
K. Zs.
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„Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk…”
Valóban a gyermekeknek, sőt a felnőttek többségének is legkedveltebb elfoglaltsága
nyáron a fürdőzés. Ezt kihasználva időzítjük mindig, június első 2 hetére,
gyermekeink VÍZHEZ SZOKTATÁSÁT, mely idő alatt sokuknak sikerül elsajátítania az
úszással kapcsolatos alapmozdulatokat, mozgássort. A nagycsoportosok
mozgásfejlesztésének természetes része a vízhez szoktatás, úszástanulás. A félősebb
gyermekek is jól alkalmazkodtak a vízhez, mint ismerős közeghez, hiszen az oktatók
számukra sokféle vízi játékot találtak ki. A már jól úszó néhány gyermekkel, külön kis
csoportban foglalkozva tökéletesítették úszástechnikájukat.
Az egyik napon az úszásból haza
érkező gyermekeket egy újabb
érdekes program várta az óvoda
udvarán, a kicsikkel együtt,
Már megszoktuk a vizet!
JÁTÉKOS BŰVÉSZKEDÉS, melyet
Segesváry Zoé szülei szerveztek meg a gyermekeknek. A bűvész, Boldog Péter
speciálisan óvodásoknak szóló, játékos, figyelmüket folyamatosan magával ragadó,
interaktív előadást tartott. A gyermekek utána napokig próbálták őt utánozni.
Végre június 13-án elérkezett a várva-várt búcsúnap, BÚCSÚÉJ. Most is, mint mindig,
támogatták a programunkat a szülők, az önkormányzat, odaadással részt vett benne az
óvoda minden dolgozója. Az idén is ismerős programok követték egymást. Spontán
játékok az óvoda egész területén, pizzázás, fagyizás, csemegézés. Az étkezések
között óvónők mesejátéka és
óvónő-óvodás
focimérkőzés.
Ezt meg hogy csinálta?
Minden aznapi programhoz a
legkedvezőbb volt az időjárás, s még nyugat felől kandikált a nap, mikor már
meggyújtottuk a tábortüzet és körbeülve énekeltük az iskolafelé kacsingatók idei
legkedvesebb dalait. Közben bealkonyodott és már hozzá is foghattunk a vacsora
virsli sütögetéséhez. A vacsora után sem unatkoztunk ám, mert kezdődött a
békakoncert a sötétben. Kis csoportokat alkotva, más- más békahangot imitáltunk:
kvák-kvák, brekeke, kutykurutty, brekekex. A koncert olyan jól sikerült, persze
kánonban, hogy a környező házak ablakaiból kikukucskáltak. Pedig még ezután
következett a nap fénypontja, amikor is minden kisgyermek Jánosbogárként, saját
zseblámpájával, a sötétben, a fű között, tutti-frutti színes, puha karamellákat keresett.
Természetesen mindenki talált néhányat magának. Ezután még az épületet is
körbejártuk belülről, zseblámpafénynél felfedezve a nappal már jól ismert kuckókat,
A nagy mérkőzés
szobákat, a folyosókat, a padlást. Ilyen gazdag program után, az esti mese közben,
már nagyon álmosak voltak a játékban elfáradt csöppségek.
A színes programunkat követő két héten, már csak felnőttek szorgoskodtak az óvoda
és bölcsőde falai között, hogy tisztává varázsolják életterünket, textíliáinkat.
KÖSZÖNET Pintér Dominik édesapjának, Kormányos Miklósnak a sok szobafestő
munkáért, valamint a daduska néniknek, kisgyermeknevelőknek a takarításért,
rendrakásért.
Most már ismét telnek az élmény dús MINDENNAPOK az óvodában, ahol párakapuval,
vizes játékokkal, sok folyadékfogyasztással, nyári vitamin csemegékkel, sok mesével,
bábozással, külön hálószobával próbáljuk minél komfortosabbá tenni a nyáron
óvodába járó gyermekek mindennapi életét.

Alvásra készen!

Takarítási szünet II. üteme: 2013. augusztus 26-31-ig, óvoda és bölcsőde zárva.
Előzetes szülői értekezlet új kisgyermekek szüleinek: 2013. augusztus 28-án, szerdán
9 órakor.
Iskolásoktól búcsúzunk: 2013. augusztus 30-án, pénteken, 16 órakor az iskolai évnyitó
előtt, az aulában.
Kellemesen töltött nyári vakációt kívánok mindenkinek!
Kószó Zoltánné
intézményvezető

Mindjárt alszunk
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TANSZERVÁSÁR!
SÁNDORFALVA

Augusztus 1-től
31-ig tanszervásárt
tartunk!
Minden iskolaszerre
10 % kedvezményt adunk!!!
Beiskolázási utalványokat
elfogadunk.
Osznovics Valentin
Röszke, Felszabadulás u. 78.
06-20-322-9817
Minden kedves vásárlót
szeretettel várunk!

30 éves múlttal, tapasztalattal, gyakorlattal
rendelkező, megbízható családi vállalkozás.
Saját tulajdonú üzletünkben, a Sándorfalva,
Alkotmány krt. 24/A alatt fogadjuk
ügyfeleinket a hét minden napján.
- Halottszállítási ügyelet 0-24 óráig
- Díjmentes ügyintézés
- Gyász-és egyéb hirdetések feladása a
Délmagyarország, Délvilág napilapokban
- Saját hűtőnkben díjmentes hűtés, tárolás
- Kegytárgyak árusítása: urnák 3000 Ft-tól,
koporsók 20.000 Ft-tól nagy választékban
- Temetések teljes körű megszervezése,
lebonyolítása

ELÉRHETŐSÉGEINK 0-24 óráig:
Tel./fax: 06-62/252-369,
mobil: 06-30/248-1627,
06-30/389-6228

Falusi Suttogó
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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

2013. július

Csongrád
Megyei
Kegyeleti Kft.
Röszkei
Kirendeltsége

SÜTEMÉNY
KÓSTOLÁS A
CUKRÁSZDÁBAN!

2013. július 19-én várjuk
szeretettel ingyenes
sütemény kóstolásra!

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

Ha elnyerte tetszését süteményeink
íze, meg is vásárolhatja
rendkívül kedvező,
egységes 175 Ft-os szelet áron.

Jöjjön és kóstoljon!

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
Székhely: 6724. Szeged, Pacsirta u.3/b., http://www.telehaz-del-alfold.hu/
Tel:62/452-538; E-mail: dte@vnet.hu

F E L H Í V Á S
„Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák”
képzési programra
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (AL 0670,
Felnőttképzési
nyilvántartási
szám:
06-0008-03)
„Az
esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák”
(TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0042) elnevezésű akkreditált képzési
programot (akkreditációs szám: PL 5415) szervez a Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatásával 10 fő számára.
A képzés célja az akadálymentesség témakör komplex szemléletének
kialakítása, az egyetemes tervezés alapgondolatának bemutatása. A
képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és alkalmazza a
hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális szoftver és
hardver eszközöket, képes lesz akadálymentes weblap létrehozására,
megismeri a hátrányos helyzetű felhasználók igényeit, problémáit.
Célcsoport: Elsősorban honlap készítő, -tervező, -adminisztrátor;
multimédiafejlesztő, informatika tanár, informatikus, programozó,
rendszerszervező,
informatikus
könyvtáros,
rendszergazda,
rehabilitációs mérnök végzettségűek.
Előzetesen elvárt ismeretek: középfokú HTML és CSS nyelvi ismeret,
multimédiás formátumokkal kapcsolatos ismeretek, alapfokú angol
nyelvtudás
Hallgatói létszám: max. 10 fő, jelentkezési sorrend alapján
Képzés sorszáma: 2013/eikt/01
Képzés helyszíne: Domaszék-Röszke ÁMK Orbán Dénes Általános
Iskola Röszke, 6758 Röszke, Felszabadulás u. 95.
Képzési időpontok: A képzés minden alkalommal 9 órától 15 óráig
tart.
2013.09.14.-15., 09.21.-22., 09.28.-29.,
2013.10.05.-06., 10.12.-13.
Képzési idő: 60 óra (22 óra elmélet, 38 óra gyakorlat)
Vizsga helyszíne, időpontja: Orbán Dénes Általános Iskola Röszke,
2013.10.19.

A képzés felépítése:
Előadás

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Alapfogalmak a fogyatékosság
különböző
területein. A hátrányos
helyzetű felhasználók
igényei, problémái
A fogyatékos személyek nehézségei
Érzékenyítés
A hátrányos helyzetű
felhasználók által használt speciális hardver
és szoftver eszközök
A honlap készítés
ergonómiája
Akadálymentes weboldalak készítése
Személyes találkozás
fogyatékos személyekkel
Videók feliratozása
Hangos könyvek
Önálló egyéni munka
oktatói segítséggel
Technológiai trendek,
érdekességek

óra

Gyakorlat/számítógép
es v. csoportos

óra

4

2

2
1

3

2
2

Speciális szoftverek
telepítése
Jaws, MAGIC, DEX

2

3

Akadálymentes
weboldalak keresése

3

2

4
6

2
2

4
4
6

2

CMS
Vizsgafeladat előzetes

2
2

Vizsgakövetelmények: Az órákon való megengedett hiányzás maximális óraszáma a képzési program óraszámának 20%-a (12 óra).
A képzés sikeres elvégzése esetén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A jelentkezési lap az alábbi hyperlinken érhető
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJRVFlia2RKZEROSWtOejBlUTVHSWc6MA#gid=0
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 6. A képzéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Lele Anitától (leleanita@freemail.hu) vagy Füzesi
Zsófiától (dte@vnet.hu) 62/452-538
Szeged, 2013.06.18.
Árgyelán György
elnök

Takács Ágnes
projektvezető

el:

2013. július

10. oldal
PETŐFI
VERSE

FELVEVŐ GÉP

… POETICA

A LÁNCHÍD ÉPÍTŐMÉRNÖKE

A FÜLÖPSZIGETEK
FŐVÁROSA

TÖBBSZÖRÖS
ATL. VILÁGBAJNOKNŐ
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KIMONÓ ÖVE

REJTVÉNY

KIPUSZTÍT

HITELESEN

E

VÁROS
IRAKBAN
KÉKESLILA
SZÍNÁRNYALAT

PERCEIT
SZÁMOLJUK
HITÉLETŰ

MEGA

KONYHAI
FŰSZERNÖVÉNY

KIVÁGOTT
ERDŐSÁV
IFJÚSÁGI
RENDEZŐ
IRODA
ÉJJELNAPPAL
DOLGOZIK

VALLÁS RÖV.
FED

Skandináv feladványunk két
fő sorában Karl Gutzkow
(1811-1878) német költő és
író gondolata rejtőzik.
Az előző rejtvény megfejtése: A közepes tehetségű
ember rendszerint elítéli
mindazt, amit nem ér fel
ésszel.
A nyertes KISS ERIKA
(Táncsics utca)
a Teleházban veheti át
jutalmát.

RÓMAI 2
RUHÁTLAN
EMBERI
TEST
RIADÓ

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

PAKOLÁSZ

ZUHANCS

IRATCSOMÓ

KERESZTÜL
HAJIGÁL

SPORTESZKÖZ

Turucz József

LAZA
SOR ELEJÉN
ÁLL!
TALÁLAT A
LOTTÓN

A LEVEGŐ
EGYIPTOMI
ISTENE

SUROLÓSZER

VÁROS
PARTIUMBAN
FENYŐ
TERMÉSE

NEUTRON

DICSFÉNY

FÜGGŐZÁR

SULFUR

ANGOL
ARANY

KÖZSÉG SZABOLCSBAN

SZÁRNYAL

PORTÉKA

ELEM!
MOHAMEDÁN
ISTENSÉG
FELFOGÓKÉPESSÉG
RÖVID ÉGTÁJ

TEJTERMÉK
VÍZÖZÖN

MADAGASZKÁRI FÉLMAJOM
EUR.
INNOVÁCIÓS
INTÉZET
TESTRÉSZ

INDIÁN
NYÍLMÉREG

AZ EGYIK
KÖRÖS

FALUSI SUTTOGÓ

KÉRDŐHANG

OB
MELLÉKFOLYÓJA

TORZ
SZÉLEK!

GYÜMÖLCS

ÉTELSOR

BOBBY…
OL. ÉNEKES

TILTÓSZÓ
NAGY MAGYAR
ÍRÓ ÉS MESEMONDÓ

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

NÓGRÁDI
KÖZSÉG

BELSŐ FÜL!

JAPÁN SZÓRAKOZTATÓ
IPARI MÁRKA

BIRTOKOS
RAG, -NAK
PÁRJA

Szerkesztőség:
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

TÁL
PEREME

NÉMET
NAGYVÁROS

Tel.: (62) 573-030

„…GROS”

KIPLING
KÍGYÓJA

Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta

NAGYBAN

Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mező Imre u. 7.

K

Megjelenik havonta
1400 példányban.

1

11. oldal

2013. július

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

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Június 8.: Tóth Péter és Szabó Ella
Kereszteltek:
Június 9.: Babarczi Lili Anita,
Babarczi Zsolt és Vőneki Anita
gyermeke
Temetések:
Június 14.: Szalma Józsefné Bertók Katalin
(†2013. június 6., életének 78. évében)
Június 25.: Kószó János (†2013. június 16., életének 79.
évében)

Június 26.: Ocskó Sándorné Kéri Médi Erzsébet
(†2013. június 16., életének 63. évében)
Június 28.: Széll Béla (†2013. június 22., életének 78.
évében)

HIRDETÉSEK:
Köszönjük minden támogatónknak és munkatársunknak, akik a VI. Páduai Szent Antal plébániaprogram és egyházi
kulturális hét megszervezésében és levezetésében segítséget nyújtottak!
Július 28-án, Szent Anna és Szent Joachim ünnepét követő vasárnap, a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk az
idősek miséjét. E szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét is azoknak, akiknek az élete betegség vagy öregség miatt
veszélybe került vagy egészségi állapotukban olyan romlás állt be, amivel tartósan kénytelenek együtt élni. A szentséget felvenni
csak előzetes jelentkezés után lehet, ezért kérjük, jelezzék ezt számunkra személyesen irodai időben, vagy telefonon, ill.
iratkozzanak fel a sekrestyében.
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).
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 belső címlapjára, hogy a dévai gyerekek tudják, kitől kapták a könyveket! Szerezzünk együtt örömet a gyerekeknek egy-egy
kezükbe adott személyes ajándékkal!

Kötelező védekezés a parlagfű ellen
A parlagfű okozta probléma évtizedekre tekinthető vissza. A gyomnövény ellen 2005.
óta folyik kötelező védekezés. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.
évi XLVI. Törvény előírja, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amellett, hogy a
parlagfű pollenjére érzékeny embereknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki
korunk egyik legagresszívabb, leggyorsabban terjedő gyomnövénye. A büntetések értéke
15 ezer forinttól akár 5 millióig is elterjedhet attól függően, hogy mekkora területen
találnak parlagfüvet. A bírság meghatározásánál figyelembe veszik a terület nagyságát és
fekvését, belterületen ugyanis nagyobb a bírság. Az elmúlt években jellemző, hogy
felismerik az emberek az allergén növényt. A tapasztalatok szerint valamelyest csökkent
a hatósági eljárások száma, egyre többen tartják fontosnak a parlagfű-mentesítést, és
természetesen a bírság is arra ösztönzi a tulajdonosokat, hogy rendben tartsák földjüket.
A hatósági eljárás a parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt július 1-je után indult. A
földhivatalok és önkormányzatok megkezdik a parlagfűvel fertőzött földterületek,
ingatlanok felderítését, majd a büntetést. A szigor indokolt, hiszen Magyarország az
egyik leginkább fertőzött ország Európában. Hazánkban a parlagfű szinte valamennyi
szántóföldi kultúrában előfordul, és jelentős terméskiesést okoz. Ezen kívül jelen van a
mezőgazdasági művelés alatt nem álló parlagterületeken, a gabonatárolókon betakarítás
után, a vasúti pályatestek, utak mentén és belterületeken is.
A 43/2010 (IV.23) FVM rendelet nem csak a parlagfű irtásáról rendelkezik, hanem a
keserű csucsor, selyemkóró és az aranka fajok terjedésének megakadályozásáról is. A
selyemkóró (népies nevén vaddohány) terjedőben van a térségben. Mézelő tulajdonságát
a méhészek is kihasználják. A fent említett jogszabály értelmében ennek a
gyomnövénynek az irtása is kötelező. Ennek elmulasztása esetén a termelők
növényvédelmi bírsággal sújthatók.
Kérem, hogy a térség termelői fokozott figyelmet fordítsanak a veszélyes gyomnövények
irtására.
Mucsi Krisztina
falugazdász

MEGHÍVÓ
A Röszkei Gazdakör
vezetősége
tisztelettel meghívja a
szervezet tagjait a 2013.
július 24-én, szerdán 19
órakor tartandó közgyűlésre.
Helyszín a Petőfi Sándor Művelődési Ház kisterme, Röszke
Dózsa Gy. u. 1.
A napirendi pontok között szerepel
vezetőség választás, alapszabály
módosítás, falunapon való részvétel
megbeszélése és egyéb aktuális
kérdések. A témák fontosságára való
tekintettel tagjaink megjelenésére
feltétlenül számítunk. Határozatképtelenség esetére a közgyűlést a
fenti napirenddel, ugyanezen a napon
19:30 órára ismételten összehívjuk,
mely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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Tudatos környezetvédelem
Egyesületünk, a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub a CSEMETE Természet– és Környezetvédelmi Egyesülettel együttműködve vesz
részt a Magyar Természetvédők Szövetsége és a svájci Pro Natura egyesület (TPPA/2012/09/19) pályázatának „A biodiverzitás védelmi
programok gyakorlati tapasztalatainak bemutatása” című programjában..
„ ..vannak vidékek ahová nehezen
vagy el sem ér a környezetvédelem
kimossák sóid kasza is fenyeget
csupán a harmat táplálja gyökered
tisztások széle északos vízmosás
ha annak vennéd hát legyen vallomás
vannak vidékek ahol csak úgy lehet
megmaradnunk ha kezemben a kezed
és a viseltes szónak is hamva van
ha félárnyékban s ha nem is boldogan
száríthat szél és süthet hevet a nap
míg a harmatból egy csöppnyi megmarad.”
1982 (Kányádi Sándor)

Ma a hazai természetvédők fontos feladata a Magyar Biodiverzitás Strategia megújítása. Mint látható a Földön az emberiség létszáma és
fogyasztási igénye megnőtt. Az ember a bioszféra felét kisajátította. Eközben a Föld nem növekedett. Növekedésünk tehát a biodiverzitás
rovására történt, ezért az élővilág fajszámának további erőteljesebb csökkenése várható.
A biodiverzitás hanyatlásának látjuk közvetett okai vannak:
A rövidtávú érdekek erősebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél.
A természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli ki.
Ma már azt is látjuk, hogy a biodiverzitás megőrzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszik. Manapság a
természetvédelmet azonosítják a biodiverzitás védelmével, és a természetvédelemmel kívánják azt megoldani. A valóságban a viszony
fordított, a biodiverzitás a nagyobb kategória, vagyis a biodiverzitás védelme szolgálná a természetvédelmet. A természetvédelem a védett
fajok és területek védelme, míg a biodiverzitás megőrzése minden fajra és területre kiterjed.
A programunk során megvitatjuk a biodiverzitás hanyatlásának közvetlen okait Magyarorszagon.
Néhány adat: Magyarország területének 57%-a mezőgazdasági terület, amely összesen 5,337,200 ha. Ebből 4.323 ezer ha szántóföld,
amely az ország teljes területére kivetítve 46,5%. A szántóknál mindenkeppen kedvezőbb diverzitású gyepterületek az ország területének
8%-ra zsugorodtak, az erdővel borított felszín viszont növekszik, és meghaladta a 20%-ot. Ennek a területnek alig több mint a felén
találhatunk természetesre emlékeztető, honos fafajokból álló erdőtársulásokat. Az ország területének több, mint 20% élvez valamilyen
szintű védettséget, legalább Natura 2000-es terület. A természetes vegetációs örökség ennek ellenére – szigorú számítások szerint mindössze az ország területének 2-3%-át teszik ki csupán. Ezért nagyon csekély az ország környezeti rendszerének önszabályozó
képessége. Különösen itt a Dél-Alföldön az erdő- és gyeptársulások kerültek kedvezőtlen helyzetbe.
A programunk során közösen gondolkozunk, tapasztalatokat cserélünk. A tervezett tevékenységeink a kölcsönös tudásnövelést,
tudásátadást és együttműködést célozzák meg a természeti erőforrások, értékek és ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése érdekében.
Szeretnénk, ha mindenki felismerné, hogy a jó minőségű, gazdag növénytakaróval borított termőföld pótolhatatlan kincs. Láttuk a svájci
látogatásunk során, hogy a Pro Natura szervezet évtizedek óta szervez aláírásgyűjtéseket, kampányokat, népszavazásokat, hogy a
törvényhozást kényszerítse termőföldvédelmi döntések meghozatalára. Az ilyen döntésekre hazánkban is szükség lenne.
Nálunk a természetvédelem, a nemzeti parkok léte, fenntartása a közgondolkodásban még valami fényűzésnek tűnik. Sokakban nem
tudatosodott, hogy mindannyiunk elemi érdeke élővilágunk sokféleségének megőrzése. A termőföld, a talaj ugyanis nem kimeríthetetlen
erőforrás. A programunk HELYI AKCIÓNAPJA augusztus 3-án lesz a Röszkei Falunapon, ahol a téma iránt érdeklődőkkel
önkéntes szerződést is kötünk. A programot bemutató sátorunkban lesz helyi termék bemutató, kézműves foglalkozás, arcfestés,
közös játék, mindenkit szeretettel várunk.
Sára Endréné elnök

Dr. Ilosvay György elnök

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Mobil segélyszám: 70/275-67-42
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti Kirendeltség:
62/541-706; 30/466-1021,
70/334-43-55
Orvosi rendelők:
Dr. Huszár Erika gyermekorvos
573-810; 20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella háziorvos
273-098, 30/757-16-71
Dr. Kaizer Zsuzsa háziorvos
273-323; 30/677-93-83

Dr. Szita Vilma fogorvos: 273-344
Védőnői Szolgálat: 573-822
Családsegítő Szolgálat: 573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet: 433-104
(Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17)
Állatorvosi ellátás:
Dr. Perényi János 30/998-2684
Állatorvosi ügyelet: minden pénteken
a Délmagyarban közöltek szerint
Intézmények:
Polgármesteri Hivatal: 573-030
Általános Iskola: 573-750
Művelődési Ház és Könyvtár:
573-780
Százholdas Pagony Óvoda:
573-790

Sportcsarnok: 273-250
Teleház és falugazdász: 573-870
Plébániai hivatal: 273-260,
30/289-5397
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
Démász ügyfélszolgálat:
06-40/822-282
Dégáz hibabejelentés:
06-80/820-141
Térségi vízmű: 573-970
(hétköznap 7-9 óráig),
Vízmű ügyelet: 20/485-58-99
Szennyvíz hibabejelentés:
Tari Zoltán: 20/917-3375
Tanács Roland: 20/917-56-32

Hulladék elszállítás:
62/489-789/204
Takarékszövetkezet:
273-490
Posta: 273-309
Vasútállomás: 573-840
Kegyeleti Kft.: 273-354
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Tanyafelelősök:
Széll György: 20/332-3301
Németh Ferdinándné:
70/382-8687
Laki Judit: 70/313-9906
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Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó júliusi sportoldalán.
Végre itt a nyár, itt a szünidő, vakáció, sok gyerek és felnőtt várva várt álma! Valószínűleg sok család tervezte a szabadságolást a nyári
hónapokra, hiszen az egész éves rohanás után, felüdülés, együtttölteni a napokat a Balaton vagy valamelyik tenger partján. Nincs ez
másként a sport háza táján sem, hiszen legtöbb sportágban szünet van. Azért, például a futball szerelmesei nem maradtak néznivaló nélkül.
Elég volt csak a Konföderációs kupa küzdelmeit figyelemmel kísérni a képernyőn, az időeltolódás miatt a késő esti és hajnali órákban!
A megye harmadik osztályban induló csapatunk is megkezdte a felkészülést és részt vett egy kupa küzdelmeiben. Igaz, ez nem
Konföderációs volt, csak Alsóvároson, az IKV csapata által már hagyományosan megrendezésre kerülő Marika-Kupa. A 44. kupát a
Röszke csapata hozta haza, indítva ezzel egy új időszámítást a helyi labdarúgás életében! Igaz, a lejátszott meccseken négy „vendég”
röszkei is játszott, de szerintem ez semmit nem ront a sikerükön! Augusztus egyik hétvégéjén a Röszke is rendezni fog egy meghívásos,
négy csapat részvételével, helyi tornát. Szeged prominens hírportálja (SZEGEDma.hu), is fontosnak tartotta foglalkozni a Marika-Kupa
eseményeivel, ezt szeretném megosztani a kedves olvasóimmal.
Labdarúgás: „A szegedi diszkoszvetősök fiataljait
múlta felül a Röszke legénysége, a hagyományos
alsóvárosi futballtorna fináléjában. 44. alkalommal
rendezték meg Szegeden, a Szabadság téren a
Marika-Kupa labdarúgótornát. Az eseményre a
házigazda IKV Alsóváros, két másik megye III-as
együttest, a Pázsit - UTC II. - t, illetve a Röszke SK
II.- t, valamint a címvédő FK 1899 Szegedtől, ezúttal
az U19-es gárdát hívta meg. Az első délelőtti
elődöntőben, a kék-feketék fiataljai csaptak össze, a
rendező csapattal, s a tavalyi döntő, egyfajta
visszavágóján, 6-3-as sikerrel jutottak a fináléba.
Oda, drámai mérkőzést követően, követték őket a
röszkeiek, akik 4-4-as döntetlen után, büntetőkkel, 54-re verték a Pázsitot. Roppant kiélezett meccs volt,
bárki nyerhetett volna, végül Fortuna, a Röszke kezét fogta meg. A Tóth “Pipu” István által szervezett, ezúttal is remek hangulatú viadal,
délután a helyosztókkal folytatódott. A bronzérmet, a Pázsit szerezte meg, az Alsóváros elleni viszonylag sima sikerével. A döntőben, a
megye III. Homokháti csoport, negyedik helyén záró Röszke II.- t, érezhetően repítette, az előző tizenegyes párbaj adta lendület. A
szegediek ifjú alakulata, egy félidőn keresztül tudta tartani a lépést ellenfelével, ahol az idősebb, rutinosabb, és fiatal futballisták ideális
elegyet alkottak ezen a napon. Az elfáradó FK- val szemben, aztán fordulást követően, érvényesült a Röszke fizikális és taktikai fölénye.
44. Marika-kupa, Szeged - Alsóváros: Elődöntők: FK 1899 Szeged U19 – IKV Alsóváros 6 – 3. Röszke II. – Pázsit - UTC II. 4 - 4;
tizenegyesekkel: 5 – 4. A 3. helyért: Pázsit - UTC II. – IKV Alsóváros 6 - 0 (3 - 0). Gól: Tanács (2), Torjai, Jursich, Molnár, Ördögh.
Döntő: Röszke II. – FK 1899 Szeged U19 7 - 3 (3 - 2). Gól: Hoffmann (3), Szeles, Szűcs Sz., Szűcs D., Csehó, illetve Péntek G. (2),
Forró”.
A foci beszámoló zárásaként, szeretném megszólítani, hívni azokat a kezdő fiatalokat, akik kedvet éreznek a labdarúgás szépségeinek
megismerésére, jöjjenek ki, jelentkezzenek a futballpályán, próbálják ki magukat. Ugyancsak várjuk azokat, akik már játszottak, de
valamilyen oknál fogva szüneteltetik a focit, próbálják meg, kezdjék újra ezt a szép játékot! Elsődleges szempont a szakosztály életében,
mielőbb elérni a helyiekből történő csapatépítést, és természetesen az utánpótlás nevelés fontossága!
Kick–box: Dobó Gábor szakosztályvezető örömteli híreket oszt meg a kick- box
szerelmeseivel. Képes beszámolója arról tanúskodik, hogy újabb érmekkel
gazdagodott a szakosztály kollekciója. „Ebben a meleg időben is munkával telik el az
edzésidő a röszkei kick-boxosoknak. A gyerekek ilyenkor többet kortyolnak a
kulacsukból, a versenyzők meg szívesebben húzzák fel a Kick-Light stílusban
használatos rövidnadrágot, a hagyományos hosszú Kick-box nadrággal szemben. De
mint tudjuk, a jó harcos a nehézségek ellenére is küzd, és jól teljesít. A júliusi
időszak terem nélkül zajlik. Egy pár tornacipővel, egy pár bokszkesztyűvel a
szabadban is megoldható az edzés. Hol a focipályánál a füvön, hol akár a központban
egy téren, le lehet tudni az edzési munkát. Így a versenyzők sem esnek ki a
formájukból. Több szép eredményről is beszámolhatunk, a Röszke Sk Kick-box
versenyzői megmérettetéseiről. Május 16-19. között került megrendezésre a XIX.
Kick Boksz-Világkupa Szegeden, az újszegedi Sportcsarnokban. A versenyzők
testsúlyával minden rendben volt a mérlegelésnél, bár Nagy Rita aznap nem sokat
ehetett, hogy biztos meglegyen a súlya. Örülhettünk a szegedi rendezésű versenynek,
mert így több röszkei sporttárs is kilátogatott, szurkolni nekünk.
Eredmények: Nagy Rita Point fighting Bronzérem, Light contact Ezüstérem, Kick
Light. Bronzérem, Nagy Gyula Kick Light. Bronzérem. Sajnos a harmadik
reménységünk, a 32 kg-os Rakó Bendegúz, az első mérkőzése közben a jobb térde meghúzódott, és így, sajnos nem folytathatta a
versenyt. Június 16-án, Esztergomban rendezték volna meg az idei utánpótlás OB - t, de az árvíznek köszönhetően, inkább búvárversenyt
rendezhettek volna az eredeti helyszínen. Így Dorog lett a verseny házigazdája. Eredmények: Nagy Rita Semi contact, Ezüstérem, Light
contact, Aranyérem, Nagy Gyula Light contact, Ezüstérem, Kick Light, Ezüstérem”.(folyt. a köv. oldalon)
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Lövészet: Egy toborzó felhívást szeretnék közzé tenni, László Gábor szakosztályvezető
kérésére. „Röszkei fiatalok, idősebbek. Nyár van, szünet, rengeteg szabadidő, aki szeretné
próbára tenni pontosságát, a precizitását, higgadtságát, azoknak itt egy remek lehetőség:
vasárnaponként a lövészklub. Gyertek és tegyétek próbára magatokat, és ha tetszik,
öregbítsétek tovább Röszke és a lövészszakosztály hírnevét, eredményeit. Sok szeretettel és
még több segítséggel várunk minden érdeklődőt, akik László Gábor szakosztályvezetőnél
jelentkezhetnek. Mobil: 70-3200258”.
A Sportköri Hírek végén, kívánok jó időt, jó pihenést, kellemes nyaralást, azoknak, akik
most vagy ezután kezdik még meg a megérdemelt szabadságolásukat!
HB

I. Röszkei Talentum Focitábor
Tábor időtartalma: 2013. 08. 12-2013. 08. 17-ig.
A táborba 1997 és 2002 között született gyerekek jelentkezhetnek.
A Tábor részvételi díja a RÖSZKE SK játékosainak, 5000 Ft/5 nap, amely tartalmaz tízórait, ebédet, uzsonnát.
Míg a nem RÖSZKE SK játékosnak 15.000Ft/5nap, (3000Ft/nap).
A TÁBOR minden nap 08.00-tól 17.00-ig tart.
A Tábort a Röszkei SK edzői és vendégedzők tartják. Terveinkben szerepel: technikai, koordinációs, erőnléti, zenés fitnesz,
egyéni és kapus edzés is. Valamint játékos vetélkedők, filmvetítés, kerékpártúra.
A Táborba jelentkezni lehet Szalma Gábornál személyesen. Telefonon: 06 20 3737296 számon 2013.08.04-ig.
Részletes programot mindenki kap, napi lebontásban.
Ui.: Külső labdarúgók, ha esetleg a tábor végén, csatlakoznak a RÖSZKEI SK–hoz, akkor a tábor nekik is kedvezményes.
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Röszke
Rendőrőrs
nevében
köszöntöm a júliusi Kék Hírek
minden kedves olvasóját!

Következzenek híreink:
Bűnügyi szakterület:
„Tanyabetörés”
Településünkön az elmúlt időszakban Röszke Község illetékességi
területén lévő egyik tanyában történt betöréses lopás
bűncselekménye miatt indítottunk nyomozást. Az ügyben június
hónapban a nyomozás során beszerzett adatok alapján öt személy
került gyanúsítottként kihallgatásra, valamint a megtartott
házkutatások, szemlék és további nyomozati cselekmények
eredményeként nagyobb mennyiségben kerültek elő a
bűncselekmény elkövetése során eltulajdonított dolgok, amelyek a
sértett részére kerültek visszaadásra. Az ügy bűnügyi vizsgálata a
felelősség megállapítása érdekében jelenleg is folyamatban van.
„Lakásbetörő rendőr kézen”
Az elmúlt hónapban egy helyi sértett sérelmére betöréses lopás
bűncselekményét megkísérlő elkövető ellen indult nyomozás. A
sértett a bűncselekmény megkezdését közvetlenül észlelve értesítette
a rendőrséget, így az elkövetőt menekülés közben rövid időn belül

sikerült elfogni és a bűncselekmény elkövetését megakadályozni. A
bűncselekménnyel gyanúsítható személy őrizetbe vételére került sor
az ügyben, a bűnügyi vizsgálat jelenleg is folyamatban van.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Június hónapban a közúti közlekedési szabálysértések száma
tekintetében a korábbi hónapokhoz képest lényeges eltérést nem
következett be. Az egyes szabálysértési eljárások alapját továbbra is
visszatérő problémaként jelentkező a személygépkocsikkal történő
közlekedés során a biztonsági öv használata és a gépkocsik és a
kerékpárok kivilágításával kapcsolatos problémák jelentették,
melyre fordítsunk nagyobb körültekintést!
Továbbra is várjuk megtisztelő lakossági észrevételeiket.
Elérhetőségünk a már jól ismert 62/273-234 valamint a 70/ 2756742.
Amennyiben ezen a számon nem vagyunk elérhetők, hívják a 107 és
112 számot. Elektronikus elérhetőségünk a police@roszkenet.hu,
amire várjuk minden bejelentésüket, illetve észrevételüket.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében teljesítjük
szolgálatunkat!

Herzsán Gábor r. százados
Őrsparancsnok

Tanyaprogram 2013
Július 8-tól augusztus 7-ig lehet pályázatot benyújtani a Nemzeti Tanyafejlesztési Program 2013.
évi kiírására a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési elektronikus felületén
keresztül.
Július 8-án megnyílik a 2013-as Nemzeti Tanyafejlesztési Program elektronikus pályázati
felülete, amelyen keresztül augusztus 7-ig lehet pályázatokat benyújtani. Idén a települési és
térségi fejlesztések, villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását
biztosító egyéni fejlesztések, valamint tanyagazdaságok indításának vagy fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására
lehet pályázni.
A pályázónak az elektronikus pályázati adatlapot legkésőbb 2013. augusztus 7. 23 óra 59 percig véglegesítenie kell az elektronikus
kitöltőfelületen.
A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok formanyomtatványon elérhetők az elektronikus kitöltési felületen. Ezen
nyilatkozatok az adatlap kitöltését, majd véglegesítését követően lesznek kinyomtathatók.
Az elektronikus felület és a pályázati felhívások a www.nakvi.hu oldalon
keresztül, az alábbi linken: http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php

