Röszke Község Képviselő-testületének lapja

Kunsági „Bogár” Bálint két ostorral pattogtat

XXII. évfolyam 8. szám

Augusztus

Augusztus 2-án 17 órakor a Mórahalmi Fúvószenekar koncertjével
kezdődött el a XXIII. Röszkei Falunapok programkavalkádja a
Benkóczy Béla Sporttelepen. A tőlük megszokott magas színvonalon
előbb lassú, majd egyre gyorsabb tempójú új-és klasszikus darabokkal
szórakoztatták a hallgatóságot. Közben, a nagysátor déli oldalán a hírös,
Röszke környékén 200 éves született betyár emlékére első alkalommal
lezajlott a Rózsa Sándor Hétpróbás Verseny. Négy ifjú röszkei legény
jelentkezett, hogy összemérje erejét, betyáros rátermettségét, szkanderben,
asszonycipelésben, tuskóhajításban, asszonyrablásban, körből kirántásban, rúdra pakolt
patkókkal való erőfitogtatásban s legvégül
cölöpre kalapdobálásban. A versengést az
alvégi kislegény, Márki
Levente
fölényesen
nyerte. Övé tehát a
Betyáros erőfitogtatás
„Röszkei betyár” cím,

amiről oklevél tanúskodik s a betyáros pólót is ő viselheti. Míg a versengés zajlott, a sátor északi
oldalán Kunsági „Bogár” Bálint, az apró termetű fiúcska betyáros öltözetben és ügyességgel
pattogtatta állva, ülve, térdelve karikás ostorait.
A Fásy Mulató művészei jól érezték magukat a röszkei nagysátor színpadán, mivel
produkciójukra nagyon sokan kíváncsiak voltak és ezért szép számmal érkeztek a környékbeli
településekről is, hogy együtt mulathassanak Fásy Ádámmal, Fásy Zsüliettel, L.L. Juniorral,
Nótár Maryvel, Liszter
Sándorral és a Vadrózsákkal, valamint Kossuth
Gergővel. DJ Nacsa lemezlovas keverte ezután a
muzsikát hajnalig a popzenét és diszkózenét kedvelők óriási örömére.
Másnap trópusi kánikulában verejtékeztek venNótár Mary énekel
dégek és főzők a XIX.
Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Versenyen. A 10. alkalom volt ez, hogy
Röszkén álltak kondér és bogrács mellé a versengésre
Buli van! Liszter Sándor és a Vadrózsák
készülő csapatok. Azelőtt Pusztamérgesen rotyogtatták a
töltött káposztát, ezt az eredetileg télidőben készített,
abalében főzött disznótoros ételt. Frank Sándor mesterszakács szerint télen a zsírosabb, nyáron a könnyedebb étel a kedveltebb.
Az elmúlt 10 évben 300 edényben főtt a káposzta Röszkén. Idén 23 csapat nevezett. A magyarkanizsaiakat kivéve gázzal főztek
mindannyian. Ők fával gyújtottak a bogrács alá. Csülök, kolbász, füstölt szalonna, bőr, köröm, tarja, virsli is került az ételekbe.
Babér, kapor, csombor, őrölt kömény és egyéb fűszerek ízesítették a főznivalót. Az egyik horgosi csapat pedig nem savanyított,
hanem kenyérrel kovászolt káposztába göngyölte a húsgombócokat. (folyt. a köv. oldalakon)
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Még szőlőlevélbe töltött különlegesség is készült. 126 kg darált húst
Főnek a főzők!
dolgoztak fel a főzők. A kánikula nem riasztotta el a versenyzőket a főzéstől.
A sátrak alatt vidám hangulatban telt-múlt az idő. A hűtött italok csak
fokozták a jó hangulatot. Borbásné Márki Márta polgármester asszony pedig
jó háziasszonyként jóféle tüzes itókákkal járta a baráti társaságok és főzők
sátrait. A röszkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai, sátrukban citeraszó
mellett népdalokat énekeltek.
Miközben az ételek rotyogtak, a főzők bátrabbjai játékos, ügyességi
versenyen főttek a forró napsütésben. A vetélkedő a következő eredménnyel
zárult: 1. Kuttyogók, 2. Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület, 3.
Hagyományőrző
Nyugdíjas Klub. A
három első helyezett serleget és emléklapot kapott. A legsportszerűbb csapat
címet a Fakanál Forgatók érdemelték ki. Jutalmuk az eseményre emlékeztető
emlékplakett és oklevél.
Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri vezetője szerint az idei
fölhozatal ételekből jobb a tavalyinál. Sok zöldfűszeres káposzta készült és
különleges, szép tálalások kerültek a bírálók elé.
Csányi László mórahalmi alpolgármester a zsűri tagjaként elmondta, hogy
elsőként az étel illatát és állagát vizsgálják, de lényeges a szárma bundájának
minősége is. Nem jó, ha szétfő, de az sem, ha nyers marad.
Fülöp Pál röszkei képviselő, a zsűri harmadik tagja inkább a hagyományos ízeket
kedveli. Mindhárman szívesen fogadják az újításokat is.
Röszkéről, Deszkről, Hódmezővásárhelyről, Domaszékről, Mórahalomról,
Szegedről, Kunfehértóról, Horgosról és Magyarkanizsáról neveztek csapatok.
Az induló 23 csapat egyéni fantázia szerint díszített és tálalt, sorszámmal ellátott
Nehéz dolga volt a zsűrinek…
káposztáját külön sátorban értékelte a zsűri. A XIX. Nemzetközi Töltött
Káposzta-főző Verseny végeredménye: I. helyezett: Lesti Ádám (aki aznap ünnepelte születésnapját) és csapata, Szegedről. Az étel neve:
Rúzsa Sándor Hírhedt Pusztafi Káposztája. Első alkalommal főztek.
II. helyezett: GASTRO KLUB (Magyarkanizsa), főző: Gordos József, az étel neve: Magyarkanizsai Szárma.
III. helyezett: Kék-Nefelejts (Röszke, Unilever), főzők: Papdi Attila és Zsidek János, az étel neve: Töltött káposzta, ahogy a mamák főzték.
A „Legröszkeibb Töltött Káposzta” különdíjat a Röszkei „Gazda” Asszonyok csapata kapta. Főzők: Vasné Szabó Zsanett, Szalma
Istvánné, Vas Katrin és Vas Boglárka. Az étel neve: Gazdafogó Szárma, első alkalommal főztek.
A „Legreformerebb Töltött Káposzta” különdíj: Bajnokok (Horgos), főző: Balabán Zsejko, étel neve: Bajnok káposzta. Ők is első
alkalommal versenyeztek.
A „Legtradicionálisabb Töltött Káposzta” különdíját a röszkei Kuttyogók vitték el, főzők: Ördögh Zsolt, Paplogó Péter és Fekete László.
Ételük neve: Kuttyogós Káposzta.
Frank Sándor különdíja a Hami Csapaté lett. Röszkéről érkeztek a főzők: Horváth Emese, Kovács Irénke és Gajódi Sándorné. Az étel
neve: Gerslis Toroskáposzta. Szintén első alkalommal főztek.
A 10. évfordulós különdíjat Vajda József (Kunfehértó) és a Napfény Nyugdíjas Klub (Mórahalom) kapta.

Rúzsa Sándor Hírhedt
Puszafi Káposztája

Magyarkanizsai szárma

Töltött káposzta,
ahogy a mamák főzték

Gazdafogó Szárma

A díjazottak Röszke feliratos baseball sapkát, fürdőbelépőt, őrült paprikát és bort is kaptak, amelyet az alkalomra emlékeztető címkével
láttak el.
Ahogyan péntek este is, egész nap ugráló vár, kalandpark, Gyermekparadicsom várta a gyerkőcöket. Sekélyvizű, fölfújható medencében
úszkálhattak, pancsikolhattak a legapróbbak. Büfésátrak, kebab sütőde, kürtöskalács sütő, ételek, italok várták a vendégeket és fagylalt,
édességek, játékbazár sor. Árusok kínálgatták portékáikat a fesztiváli hangulatban.
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub sátraiban a tudatos környezetvédelem jegyében termékbemutatót, kézműves foglalkozást,
arcfestést, játékos időtöltést szervezett.
Az ebéd elfogyasztása és az eredményhirdetés után a Röszkei Rózsabimbó Néptánc Csoport nyitótáncával kezdődött a délutáni program.
B. Nagy László kormánymegbízott, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere és Borbásné Márki Márta
Röszke község polgármestere köszöntötték a XXIII. Röszkei Falunapok résztvevőit. Borbásné Márki Márta kiemelte, hogy az itt élőknek
szüksége van a közös együttlétre a rokoni, baráti, találkozás örömére. Három éve nem került sor díszpolgári cím átadására a településen.
Ez évben Fülöpné Kiss Ibolya, a Százholdas Pagony Óvoda vezetője, egyhangú támogatással érdemelte ki 40 éves lelkiismeretes
munkája, emberséges hozzáállása elismeréseként a Röszke Község Díszpolgára címet.
Ütemes vastaps kísérte a Röszkei Zumba Csoport előadását, majd a Szeged Fitnesz SE tündérszép leánykái következtek a színpadon, akik
oly’ könnyedén pattogtak, röpködtek a leterített szivacsszőnyegen, mint a ping-pong labdák.
(folyt. a köv. oldalon)
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A Röszkei Hastánc Csoport suhant ezután a világot jelentő deszkákra, hogy keleti zenére komponált koreográfiával kápráztassák el a
publikumot. A DILARA Hastánc Csoport modern produkcióval lepte meg a közönséget. Az Akropolis Táncszínház palotással nyitott,
aztán egymást követték a színes, látványos, jelmezes, a régi időket s a jelenkort is bemutató tréfás, csipkelődős, játékos musical jelenetek
a közönség nagy örömére. Tóth Jonathan, az X-faktort is megjárt fiatal szegedi musical énekes hangja zengett a jelenetek, jelmezcserék
közben.
Tóth Vera koncertje megosztotta a közönséget. A kiváló, kristálytiszta énekhangú előadó művésztől igen sokan a dallamos, lírai
slágereket várták, amikkel a TV2 Megasztár című műsorában befutott. Mások pedig épp a pop-soul hangvételű számainak örvendeztek,
ami a művésznő kedvenc műfaja. A Ráadás zenekar húzta, pengette ezután napkeltéig a mulatós kedvű közönségnek a talpalávalót, akik
ropták is rendesen, - ki szandálban, ki mezítláb-, jókedvükben a futballpálya gyepén kakas kukorékolásig, hajnal hasadtáig.
A tűzijátékot ebben az évben a rendkívüli (?) hőségre és szárazságra való tekintettel a hatóságok nem engedélyezték.
A falunapok harmadik napján a római katolikus templomban a hívők szentmisén adtak hálát Istennek az együttöltött szép napokért.
A Petőfi Sándor Művelődési Házban 10-kor Horváth Béla alpolgármester, a Röszkei Sportkör elnöke nyitotta meg a XIII. Falunapi Sakk
bajnokságot. Eközben már elindultak a fogatosok. A falu utcáin látványos fölvonulásukat a kapuba kiállott lakosok tapssal köszönték
meg. A nagy hőség kiszikkasztotta a fogatot húzó állatokat s a fogatokon üldögélő utasokat s hosszú útjukon meg-megálltak, hogy némi
eleséget és hűsítő folyadékot magukhoz vegyenek. A lovak és a gyermekek a kivételes alkalomra való tekintettel alkoholos italt nem
ihattak. Az esemény amúgy is rendőri fölvezetéssel zajlott.
Az Amatőr Fogathajtó Megmérettetést megelőzően a játszótéren fölállított étkező sátor alatt ebédeltek a fogatosok. Horváth Béla
alpolgármester, a verseny megújításának megálmodója és legaktívabb szervezője nyitotta meg a rendezvényt.
Versenyzők, lovak, a stáb és a közönség is derekasan helyt álltak, vagy ültek a perzselő napsütésben. Többen is a Búcsú tér déli
szegletében árnyat adó fák, bokrok hűvöséből szemlélték az eseményeket. Négy ifjú hölgy zenés lovasbemutatóval kedveskedett a
verseny végén a kitartó, hálás közönségnek. Közben a teljesített pontszámok alapján kialakult a verseny végeredménye.
Egyes fogathajtásban: 1. Tombáczné Ocskó Dóra, 2. Tombácz Zoltán, 3. Póczi Tibor, 4. Dobó László, 5. Sümegi István.
Póni fogathajtás: 1. Tari Attila, 2. Petrovics Mihály, 3. Hajós Pál.
Kettes fogathajtás: 1. Tombácz Zoltán, 2. Tombáczné Ocskó Dóra, 3. Ördögh László, 4. Kiss Mónika, 5. Miklós Ferenc, 6. Tombácz
Vince, 7. Kovács Dávid, 8. Sólya Róbert, 9. Zacsók János, 10. Petrovics Mihály, 11. Nacsa Imre, 12. Szőke András.
Sokkal többen vendégeskedtek idén kis falunkban, mint az elmúlt évben. Ha csak pár órát, vagy néhány napot töltöttek el Röszkén,
bizonyára jó érzéssel és kellemes emlékekkel tértek haza otthonukba. Bízvást bízhatunk tehát, hogy jövőre s az azt követő esztendőkben
egyre többen lesznek, akikkel együtt ünnepelhetjük a szeretet, a barátság és az együvé tartozás szívet-lelket fölemelő boldogító érzését.
Turucz József
Röszke Község Önkormányzata ezúton is köszöni a programok megszervezésében, lebonyolításában, előkészítésében
mindazok segítségét, akik hozzájárultak, hogy a Falunapokon gondtalanul szórakozhasson, kikapcsolódhasson a falu
apraja-nagyja! Köszönet továbbá a fellépőknek, akik zenés, énekes, táncos produkcióikkal szórakoztatták a nézőket.
Hagyományainknak megfelelően az idei Falunapokra is érkezett delegáció testvértelepülésünkről, a romániai Végvárról. A vendégeket röszkei
családoknál szállásoltuk el, akiknek szívből köszönjük segítségüket.
Legvégül hálás köszönetünket fejezzük ki a Suttogó hasábjain azon cégeknek, egyéni vállalkozóknak, szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik a
Röszkei Falunapok programsorozatát és a gyermekprogramok megvalósítását adománnyal támogatták: Coop Szeged Zrt.; Csonka Imre; Csonka
Norbert; Csóré Zoltán; Euro-Chicken Kft.; Ferrum Plast Kft. (Gál László); Horváth Bettina; Horváth Csaba egyéni vállalkozó; Horváth
Géza; ITC Kft. (Teslér Zoltán); Karadag Hungary Kft., Kenyér és Zöldségbolt; Kószó József; Krajcáros Csemege, Lakatos Erika; Mercator
AG Kft.; Mórahalom Város Önkormányzata; Optimum Rentalis Kft. (Röszkei Cukrászda); OTP Bank Nyrt.; PaprikaMolnár Kft.; Piedra
Személy-és Vagyonvédelmi Kft.; Pintér Csaba egyéni vállalkozó; Premier Söröző (Barcs Gábor); Röszkei Gazdakör; Röszkei Kaláka
Egyesület; Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.; Unilever Kft.; Vecsi Kocsma; Vita-Vox. Bt.;
VIVA Pizzéria, Söröző (Kónya Zoltán). Médiapartnerünk: Rádió 88

Falunapi képgaléria a www.roszke.hu oldalon!
(Fotók: Turucz József, Perlakiné Ács Mária és Szécsi Andrea)

Vállalkozói ismeretek és távmunka
Új képzés hátrányos helyzetű nőknek
A Röszkei Kaláka Egyesület 580.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési
Alap szakmai pályázatán távmunkára való felkészítés és vállalkozási ismeretekkel kapcsolatos képzésre Röszke
községben. Településünkön ilyen tanfolyam még nem volt, információink szerint nem jellemző ez a
munkavégzési forma. Indokoltnak tartjuk a teljes munkaidős mellett az atipikus foglalkoztatottak arányának
növelését valamint bővítését, hogy a gyesről, gyedről visszatérő anyukák újra beléphessenek a munkaerőpiacra. A másik hátrányos
helyzetű csoport az ötven év feletti, a munkaerőpiacról tartósan kiszorult nők, akik például egy vállalkozás indításával munkahelyet
teremthetnek saját maguknak. Képzésünkkel hosszútávon ehhez szeretnénk hozzájárulni.
A tanfolyamon 15 fő képzését tervezzük, melyen a résztvevők munkaerő-piaci tréningen vesznek részt, olyan témákat érintve, mint a
saját életpályamodell kialakítása, a változás menedzsment, önfoglalkoztatóvá váláshoz szükséges tudnivalók, konkrét álláskereséssel
foglalkozó ismeretek pl. önéletrajzírás, állásinterjúra való felkészülés, és természetesen a távmunka végzéséhez szükséges készségek.
A képzést 2013. október és november hónapokban fogjuk megvalósítani, heti 2 nap, összesen 12 alkalommal. A tréning helyszíne a
Konferencia és Képzési Központ lesz. Az oktató Dr. Laczkó Zsuzsanna, aki elismert szakértője a témának, évtizedes tréneri és
tanácsadói tapasztalattal is rendelkezik. A részletek kidolgozása még tart, a Falusi Suttogó következő számában visszatérünk a témára.
Képzésünkkel hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy egy 3300 fős településen meghonosodjon egy modern munkavégzési forma,
melynek segítségével olyan rétegek kapnak új esélyt személyes életükben, melyek jelenleg szinte semmilyen módon nem juthatnak
képzettségüknek és tudásuknak megfelelő munkához. Az esélyteremtés fontos eszköze a vállalkozással összefüggő kompetenciák
elsajátítása, hiszen ennek segítségével saját maga foglalkoztatója lehet valaki, esetleg idővel – akár részmunkaidőben – másik
személynek is munkahelyet teremthet.
Perlakiné Ács Mária
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Dolgos életút, tevékeny szépkorúság
- „Az éjjel azért pityörögtem egy kicsit, az este minden az eszembe jutott.”mondja Mária néni, aki nagy szeretettel fogad bennünket. -„Nagyon vártam
ám magukat, nahát, milyen szép virágcsokrot kaptam, és ez a torta, tudják
közelről eddig még nem láttam ilyen szép tortát.”- így örvendezett az
ünnepelt.
Az önkormányzat kis csapata, polgármester asszony vezetésével 90.
születésnapján köszöntötte Kósa Józsefnét. Életútjáról a következőket tudtuk
meg: 30 évet dolgozott a szegedi Gyufagyárban, ahol nagy szorgalommal és
odaadással végezte munkáját a futószalag mellett. Onnan ment nyugdíjba is.
Több mint 10 éve költözött fiával Röszkére, már megszokott itt, jó
kapcsolatot ápol a szomszédokkal, sok szép virágját ápolja, főz és rendben
tartja a házat.
- „A kertben sok minden megterem, a fiam segítségével megtermeljük a
konyhára valót, arra nem költünk. Nagyon szerettem kapálni, de már nem
bírok”. Mária néni másik fia is Röszkén él. 12 unokája és dédunokája a
környékbeli települések lakója, ezért elég ritkán látja őket. Férje
mozdonyvezetőként és mozdonyirányítóként dolgozott a vasútnál, 73 évesen
hagyta magára élete párját. Mária néni mindennapjai még most is elég dolgosan telnek, igyekszik sokat segíteni fiának a
házimunkában. Tévét csak este szokott nézni, a híradót el nem mulasztaná. Az újságot is nagy érdeklődéssel forgatja minden nap.
- „Szegednek őrültje vagyok, mindig ott laktunk a Retek utcában. Ott bonyolódott a fiatalságom, nagy nem volt, azt előre mondom.
Senki ne próbálja előttem bántani Szegedet!” Búcsúzáskor még Csoki kutya is kikísér bennünket a kapuig.
-„Tavasszal volt egy kis balesetem, elég nehezen mozgok, lassú az elindulás, de ha nekilódulok….”
Kedves Mária néni! Még sok-sok tevékeny és örömteli évet kívánunk településünk lakói nevében ezen a szép kerek születésnapon!

Programkavalkád az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
2013. augusztus és szeptember hónapban színes programokkal várjuk az érdeklődő
röszkei lakosokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt a művelődési házba. Íme egy
kis ízelítő rendezvényeinkből:
Internet a mindennapokban – augusztus 21. (szerda) – 17 00 -18 00
Manapság az idősebb, nem az informatika világába született felnőttek is igyekeznek
felzárkózni és az internet világához igazodni. A program során hasznos tippekkel és
gyakorlati tanácsokkal látjuk az érdeklődőket, bízva abban, hogy az új portálok
megismerése bővíti az érdeklődési körüket.
Mindjárt itt a suli! - augusztus 24. (szombat) – 10 00- 12 00
A tanévkezdés közeledtével játékos fejtörőkkel, ügyességi, logikai feladatokkal
készülünk az iskolásoknak, melynek végén apró ajándékokkal igyekszünk
hozzájárulni a tanév kezdéséhez.
Gyermekeink egészsége –augusztus 28. (szerda) – 17 0018 00
A program során meghívott előadó beszél a manapság
leggyakrabban
előforduló
gyermekbetegségekről,
kialakulásukról, tüneteikről. Az előadás során hallhatnak
tippeket
a
betegségek
megelőzésének
különféle
lehetőségeiről, házi gyógymódokról, gyógyszerekről.
Könyvmoly olvasókör – augusztus 29. (csütörtök) – 18 00- 19 00
Kötetlen beszélgetésre várjuk a község olvasóközönségét, melynek
során kedvenc könyveinkről beszélgetünk, azokat egymásnak
ajánljuk, illetve új művekkel ismerkedhetünk meg.
Formanyomtatványok keresése kormányzati portálokonszeptember 4. (szerda) 17 00 -18 00
A kormányzati portálok használata során elengedhetetlen a megfelelő
formanyomtatványok elérési útvonalának ismerete, illetve azok letöltésének
kezelése. Az előadás során segítünk az érdeklődőknek eligazodni a portálokon,
megmutatjuk a különböző ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok
letöltésének folyamatát.
Régi idők mozija: a film születése – szeptember 13. (péntek)
18 00 – 19 00
Rövid előadás keretében megismerkedhetnek a filmkészítés
legelső pillanataival. Bemutatjuk az első filmfelvevő
eszközöket, illetve a korai, fekete-fehér és némafilmes
alkotásokból szemezgetünk, bepillantást nyerve a mozgókép varázslatos világába.
Programjainkra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Tóth Kitti és Szűcs Judit

Tájékoztató!
Meghosszabbítja a kamarai
tagdíjbevallás határidejét a NAK
2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja az
adategyeztetés és tagdíjbevallás határidejét
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
A tagdíj befizetésére továbbra is augusztus
végéig van lehetőségük a gazdálkodóknak. A
közhiteles adatbázisból időközben érkező
adatok alapján további kamara által regisztrált
tagok kapnak majd levelet a NAK-tól a
következő hónapban, amely a bevalláshoz
szükséges jelszót és minden nélkülözhetetlen
információt tartalmaz majd. Az adategyeztetést
és a tagdíjbevallást egyébként elektronikusan,
a www.bevallasnak.hu oldalon lehet megtenni.
A NAK egyúttal felhívja tagjai figyelmét, hogy
a már meglévő és a tervezett kamarai
szolgáltatásokkal
kapcsolatban
online
kérdőívet tett közzé. A szervezet arra kéri a
gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen
vegyenek részt a felmérésben, hogy a
szolgáltatások fejlesztése és minőségük
javítása azáltal még inkább az érdekeiket
szolgálja. A kérdőív a NAK nyitólapján érhető
el (www.nak.hu).
Bővebb információ:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatóság
Juhász István igazgató
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Tel:30/3820713, 62/423-360
juhasz.istvan@agrarkamara.hu
csongrad@agrarkamara.hu
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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!

A hőséghez igazodva ÉRDEKES UDVARI JÁTÉKOKAT JÁTSZOTTUNK a gyermekekkel a délelőttökön,
pl. vizes játékokat, melyhez van speciális vízi terepasztalunk. Ez még asztalon is elhelyezhető,
alagútszerű, a folyó medrét utánzó tartály, melyben szakaszonként vízátemelők vannak, sok színes
kis műanyag hajóval lehet vele hajókázást,
hajóval teherszállítást, uszályok vontatását,
vagy vízimalom játékot játszani. Más napokon
inkább színes papírokból hajtogattunk hajókat,
vagy fél dióhéjra levelet rögzítve vitorlás hajót
készítettünk és műanyag kagylómedencéinkben
ráfújkálással versenyeztettük azokat. A
legnagyobb kánikulai napokon még saraztunk
is a homokozóban. Az udvar árnyas fái alatt
ragasztottunk sárkányokat, szappan-buborékot
Hajóúsztatás
fújtunk, szívószállal vízfestéket fújtunk papíron
(színkeverés, s közösen találgattuk milyen forma alakult ki belőle), vagy énekelgetés
közben, orgonafa levelével tanultunk meg „zenélni”.
A nap folyamán több alkalommal odaszaladtunk a párakapuhoz felfrissülni, s a
Hűsítő párakapu a bölcsiben
teraszon állandóan odakészített vizet és limonádét inni. A szülők olyan sok
gyümölcsöt küldtek, hogy minden napra jutott a gyermekeknek csemegézni való.
Amikor kisebb volt a forróság, a SPORT JELLEGŰ ELFOGLALTSÁGOKAT is szívesen
választották a kicsik. A legnépszerűbb játékok voltak a hagyományos roller, GONGE
taposó roller, holdjárók, majom-mászóka, mászófalas-játék, kosárlabda, egyéb
labdajátékok.
A délelőtti játékot, közös tevékenységeket mindig jóleső kis mosakodás, tusolás
követte a dajka nénik segítségével.
A mindennapos kis „KUPAKTANÁCSKOZÁSAINK” alkalmával, szívesen és gazdag
szókinccsel meséltek a gyermekek otthoni, családi kirándulásokról, nagyszülőkkel,
testvérekkel kedves nyári élményekről. Milyen jó is az, hogy a szülők fontosnak
tartják, hogy minél több közös nyári élményük legyen gyermekükkel, hiszen ezek az
együtt töltött időszakok beépülnek a gyermekek-felnőttek lelkületébe egyaránt, s a
későbbiekben ez egy szoros kapocs lesz közöttük minden egyes visszaemlékezés
során.
Játék a vízi terepasztalnál
Nagyon kedves NYÁRBÚCSÚZTATÓ PROGRAMOK lehetősége bukkant fel az
önkormányzati TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0255 pályázat zárása előtt, mely még több
színt hoz a gyermekek életébe. Jelmezekben meseindíttatású játékokat játszunk,
bábozunk, kézműveskedünk, hajókiránduláson zenél a leendő nagyoknak a Csiga
duó, a Művelődési Házban megnézhetjük a Grimm-Busz Színház „Rigócsőr királyfi”
című meseszínház előadást. Plakátjainkon látható programjainkra szeretettel várjuk
az otthon időző gyermekeket is, hozzátartozójukkal. Ezekről a jópofa történésekről a
képeket és az élménybeszámolót mindenképpen megosztjuk olvasóinkkal.
Takarítási szünet II. üteme:
2013.
augusztus
26-31-ig,
óvoda és bölcsőde zárva.
Előzetes szülői értekezlet új
(óvodába és bölcsődébe a
tanévben
újként
érkező)
Pancsolás a langyos vízben
kisgyermekek szüleinek: 2013.
augusztus 28-án, szerdán 9 órakor.
Iskolásoktól búcsúzunk: 2013. augusztus 30-án, pénteken, 16 órakor az iskolai
évnyitó előtt, az aulában.
Vidám nyári napokat kívánok a családoknak!
Saraskodás a homokozóban

Kószó Zoltánné
intézményvezető

7. oldal

2013. augusztus

Új tanév küszöbén

Osztályozóvizsga, pótvizsga
2013. augusztus 27. (kedd) 800
órakor.
Gyülekező a főépület földszinti
folyosóján 745-kor.
Tankönyvosztás
2013. augusztus 28. (szerda) 817 óráig.
2013. augusztus 29. (csütörtök)
8-12 óráig.
A befizetést igazoló szelvényt,
kérem, hozzák magukkal!
A kedvezményre jogosító dokumentumokat is hozzák magukkal!
Helyszín: a főépület, I. emelet,
201-es tanterem.
Ebédfizetés:
2013. szeptember 5. (csütörtök)
A tankönyvosztás napján kell
jelezni, hogy igénybe kívánják-e venni az intézményi
étkezést, illetve ekkor kell
bemutatni a kedvezményes
étkezésre jogosító határozatot,
vagy annak fénymásolatát.
Tanévnyitó ünnepély
2013. augusztus 30. (péntek)
1700 órai kezdéssel.
Helyszín: Sportcsarnok
Első tanítási nap
2013.szeptember 2. (hétfő)
Gyülekezés az iskolaudvarban
730-ig.
Szécsényi Marianna
tagintézmény vezető

Nemrég a ballagásnak és a tanévzáró ünnepélynek adott helyszínt az iskola sportcsarnoka,
nemsokára a tanévnyitó ünnepély kerül megrendezésre ugyanitt.
Bár még tart a vakáció, a gyerekek élvezik a nyár örömei, mi felnőttek, Szülők és pedagógusok
a közelgő iskolakezdéssel kapcsolatos teendőkről gondolkodunk.
A nyár folyamán elvégeztük a szokásos nagytakarítást, karbantartást iskolánkban. Óvjuk
termeink épségét, ügyelünk tisztaságára, eszközeink hibátlan működésére. Öröm a mi iskolánkban
dolgozni! A környék egyik legszebb, legkorszerűbb épülete, amely az alaptevékenységeken kívül
számos tanfolyamnak is biztosított helyszínt.
A pedagógusok még a megérdemelt pihenőjüket töltik. A tényleges szakmai munka augusztus
21-én kezdődik meg. A tantárgyfelosztás júniusban ismertetésre került, így már akár a nyáron is folyhat
a tervezgetés a szakmai felkészülést illetően.
Igaz, hogy szép, modern és felszerelt iskolánk, de gyerekzsivaj nélkül kihalt. Várjuk már, hogy
felváltsa a nagy csendet a gyermekkacaj, a zsibongás zaja.
Kedves Szülők, gyerekek, az előttünk álló fontos események időpontjairól kívánok végül
tájékoztatást nyújtani.
Szécsényi Marianna, tagintézmény-vezető

Népművészeti, gasztronómiai és
kulturális hagyományaink a Dél-Alföldön
2013. június 18-án Hódmezővásárhelyen jártunk iskolánk tanulóival. Először Szénási János
fazekasmester műhelyébe látogattunk el, ahol a gyerekek korongoztak, írókáztak, megnézték a helyi
munkafolyamatok különböző szakaszait. Megismerték a fazekasműhelyekben használt eszközöket.
Megtekintették a kemencéket. Megnézték a különböző dél-alföldi (vásárhelyi-pl.: a csúcsi) stílusokat.
A fazekasműhelyben dolgozó alkalmazottakkal elbeszélgettek, és sokat tanultak tőlük.
A műhelyben dolgozók és a mester nagyon készségesek és segítőkészek voltak. A gyerekek
gyönyörű alkotásokat készítettek, amelyeket a szárítás és a kiégetés után megkapnak. Ráadásul külön
névre szóló perselymalaccal gazdagodnak.

Ezután a Vásárhelyi Tájházba mentünk, ahol finom kolbászos, bográcsos pusztapörkölttel vártak
minket. A finom étel után tartalmas előadást hallgattunk meg a régi népi élet szokásairól, tárgyairól és
emlékeiről. Megismerhettük a Baranta ősi magyar életmódot és harcstílust egy látványos bemutató
keretében. A gyerekek kipróbálhatták az ostorpattogtatást és az íjászkodást, ami nagy élményt nyújtott
nekik.
A napot fagyizással zártuk. Iskolánk tanulói számtalan élménnyel tértek haza.
Ez a program szintén a Röszkei Önkormányzat TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0255 számú,
„Kulturális alkotóműhely” elnevezésű pályázata kapcsán valósulhatott meg.
Karai Gizella és Dudás Zoltán

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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Események a Röszkei Gazdakör életében
Július 24-én tartotta következő közgyűlését a Röszkei Gazdakör.
Fő napirendi pontként szerepelt az alapszabály módosítása és a
tisztségviselők megválasztása.
Az egyesületnek jelenleg 29 tagja van, ebből több mint 62% meg is jelent az
összejövetelen, így a tervezett témákban megszülethettek a döntések és sor került
az új vezetőség megválasztására is. A Röszkei Gazdakör elnöke Szalma István
lett, helyettese Bózsó István.
Döntés született a falunap támogatásáról is, 12.000.- forinttal járultunk hozzá a
programok megvalósításához. A töltött káposzta-főző versenyre is beneveztünk,
Vasné Zsanett és Szalmáné Marika voltak a „főszakácsok”. Munkájukat dicséri, hogy a közel húszfős társaságban minden káposzta
gazdára talált, a zsűri pedig a „legröszkeibb” különdíjjal jutalmazta a Röszkei „Gazda” Asszonyok főztjét.
A jó hangulatú rendezvényen a közös eszegetés, iszogatás közben már arról folyt a szó, hogy jövőre is be kellene nevezni erre a
versenyre, hiszen a több napos falunap jó alkalom volt arra, hogy találkozzanak az egyesület tagjai, szakmai kérdésekben és családi
ügyekben is megosszák egymással információikat, tapasztalataikat.
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
TÁMOP 2.1.2 - www.tudasodajovod.hu
Kedves Érdeklődők!
Tájékoztatom Önöket, a támogatott
képzések a nyár folyamán is
folytatódtak. Egy újabb kezdő angol nyelvi képzés indult új képző
intézménnyel, a szegedi Profi Profil Nyelvstúdió is bekapcsolódott a röszkei
tanfolyamok szervezésébe. A másik tanfolyamunk pedig egy előző angol
folytatásaként valósult meg. Mindkét oktató munkájával nagyon meg voltak
elégedve a résztvevők.
Szeptemberben egy kezdő angol nyelvtanfolyammal fogunk indulni (09.09.),
várjuk a jelentkezőket. Augusztus 22-től tudom fogadni a tanulni vágyókat,
segítek a regisztrációban és a jelentkezésben, továbbítom a központ felé az
újonnan felmerült igényeket. Számítástechnika témában még nincs konkrét
időpont, szervezés alatt.
Örömteli hír még, hogy az országos program keretében kaptam egy modern, új HP számítógépet, amely a teleházban lévő eMagyarország Ponton került beüzemelésre.
A Röszkei Falunapon tájékoztattam a résztvevőket a TÁMOP 2.1.2 programról, sok szórólap gazdára talált, remélem, majd
regisztrálnak is az érdeklődők.
Perlakiné Ács Mária - eTanácsadó

Jóbarátok, horgásztársak a napkeltét jelző
kakasszóval keltek, hogy július 13-án részt
vehessenek a Gyálaréti Holt-Tisza Lisztes
szakaszán lezajló II. csónakos horgászversenyen.
A Premier Söröző teraszán 8 csapat
jelentkezett a versengésre. Magyari László,
a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A rövid versenyszabályzati ismertetést a sorsolás
követte.
Bepakolás
után
Kezdődik a verseny
pontban 7 órakor indult az
első csapat elektromos motorral szerelt csónakjával horgászhelyére. Őket percenként követték a többiek. A
verseny 8 órától 13 óráig tartott. A mérlegelés a csónakokban történt, melynek
eredményét a halászléfőző verseny helyszínén az egyesület és a polgárőrség
székháza mögötti téren ismerhették meg a versenyzők. Ám miközben a pecások a
kapásjelzőket lesték csónakjaikban ücsörögve, addig a halászléfőző mesterek sem
tétlenkedtek. Segítőikkel serényen munkálkodtak a sátrak, asztalok fölállításában,
Halpucolás
az edények, kellékek és a fűszerek előkészítésében. Fél 11 körül megérkezett a friss
élőhallal megtöltött szállítókocsi a verseny helyszínére. Fürgén fickándozva, szerteszét pattogtak a merítőből a pikkelyesek, de hiába
próbáltak a pontyok a fűben menekülni. Megtisztítás és darabolás után mindegyikük a bográcsban végezte. Asztalos Feri a halászlé
mellé még ropogós sült halat is kínált a horgászverseny résztvevőinek. A Premier Söröző büfésátrában kávét és hűtött szomjoltókat
lehetett vásárolni.
(folyt. a köv. oldalon)
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A tavalyinál kissé mérsékeltebb melegben a teret oldalt
lezáró fák és bokrok hűvösében a bográcsokban egymás
után kezdtek rotyogni a különlegesnél különlegesebb
módon, a legeslegtutitbb házirecept szerint előkészített
hallevek. A főzők és barátaik eközben belebelekóstólgattak
a
készülő
ízes
léremekekbe,
poharazgattak, élcelődtak, történeteket meséltek. Olyan
volt ez a zsongás és vidám kacarászás, mintha nem is egy
komoly verseny zajlana éppen a fák árnyas hűvösében,
hanem egy vigasság, családi hétvége kellős közepébe
csöppent volna az ember.
Iszunk-eszünk, azon leszünk!
Az idő gyorsan elszaladt és a zsűri elvonult, hogy a
leadott ételminták végigkóstolása után meghozza nem könnyű
döntését.
Amint a horgászok megérkeztek, Magyar László, az egyesület elnöke
Hagyma aprítás
és Borbásné Márki Márta polgármester asszony átadták a jutalmakat
a győzteseknek.
A II. Röszkei Halasnap Csónakos Horgászverseny
eredményei:
1. „Bumm” – Farkas Tibor, Balabán Zsejko (Horgosi
Proleter): 23000 gr
2. „Legjobbak” – Kovács Tamás, Tanács Kornél
(RSTE): 19.400 gr
3. „Cuk” – Domsa Sorin, Kovács Attila (RSTE):
16.820 gr
4. „Nyerőpáros” – Kovács György, Siklódi József
(Horgosi Proleter): 14.100 gr
A zsűri kezdi
5. „Tüskevár” – Kátai Attila, Kormányos Miklós
Minden cucc és mindenki együtt
(RSTE): 12.700 gr
6. „Piszkos Fred a Kapitány” – Kónya
Zsolt, Kónya Zoltán (RSTE): 11.400 gr
7. „Nünüke” Dörmő János, Pernyész
Csaba (RSTE): 11.000 gr
8. „No fish TEAM” – Juhász Gábor,
Gulyás Gábor (RSTE): 9.000 gr
A halászléfőző versenyre 10 csapat
nevezett: Fülöp Pál, „Horgosi Proleter”
(Kovács Gizella), „Legjobbak” (Szurcsik
Péter), „Barka Közművelődési Egyesület
Horgos” (Bende Ilona), „Premier” (Barcs
Gábor), „Májzsugor Kft. (Rabi László),
Fülöp Pali főzte a legjobbat
A polgárőrök sátrában
„RSTE” (Asztalos Ferenc), „Halitató”
(Volford Albert), „Röszkei Polgárőr Egyesület” (Tombácz Istvánné), „Horgos” (Berényi Miklós).
A halászléfőző verseny eredményei: 1. Fülöp Pál, 2. „Horgosi Proleter” (Kovács Gizella), 3. „Legjobbak” (Szurcsik Péter).
A polgármester asszony különdíját a „Barka Közművelődési Egyesület Horgos”, Bende Ilona vezette csapat vihette haza.
A Halasnapra ezévben már többen ellátogattak, mint az első alkalommal és többen is indultak a versenyeken. Az elkövetkező években
bizonyára még nagyobb számban részt vesznek majd ezen a családias hangulatú rendezvényen nemcsak a horgászsport szerelmesei és
azok családtagjai, ismerősei, hanem mások is.
Turucz József

GYERMEK HORGÁSZVERSENY
Kedves horgász és horgászatot kedvelő Gyerekek! Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő egyesület (R.S.T.E.) gyermek horgászversenyt rendez 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. A kísérők részére térítés ellenében a VIVA PIZZÉRIA
tud biztosítani pizzaebédet és italt. Nevezést az 1998-ban és az azt követő években született gyermekektől fogadunk el.
Program: 07.00 gyülekező Premier Söröző teraszán (6758 Röszke, Felszabadulás u. 186.), 7.15 sorsolás, 8.30
horgászverseny, 11:30 mérlegelés a horgászhelyen, 12:30 eredményhirdetés, pizza ebéd
Horgászni 1 db. úszós készséggel , 1 horoggal lehet! Rakós bot használata tilos! Használható etetőanyag
mennyisége: 5 kg (nedvesen bekeverve).
Megengedett élő anyag mennyisége 1 liter. Szúnyoglárva használata tilos!
Nevezéseket legkésőbb 2013. 08. 23- ig. kérjük a „Macsek”kisállat eledel és horgászboltban leadni. 06-30-5792616
Érdeklődni a 06-70-4205500 telefonon Schreiter Zoltán verseny főrendezőnél lehet.
Díjazás fiú és leány kategóriában.
Minden versenyen résztvevő gyermeknek és kísérőjének jó szórakozást, kikapcsolódást kívánunk.
A felnőtt horgászokat tájékoztatjuk, hogy a verseny idejére a verseny helyszínén horgászati tilalom lesz érvényben!
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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

KERT KIADÓ
Kertészkedésre
4 db 12 m-es
fóliaház kiadó a
Tisza sor 55.
alatt.
Érdeklődni:
62/272-900, este

ÉPÍTÉSI
TELEK
Röszke központjában (Rendelő u. )
1.9 millió Ft-ért eladó.

Villany a telken.
Érd. 06 30/ 677 9383

Falusi Suttogó

Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. Röszkei Kirendeltsége
teljes körű temetkezési ügyintézését
vállal, szállítással együtt, kórházban
elhunytak részére is.
Koporsós vagy hamvasztásos temetések felvétele:
Röszke, Felszabadulás u. 109. Éjjel-nappal hívható
telefonszám: 273-354, Bende Sándorné
„Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs
technológiák” képzési program Röszkén
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete akkreditált
képzési programot szervez a Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatásával 10 fő számára. A képzés helyszíne a helyi általános
iskola. A képzés célja az akadálymentesség témakör komplex
szemléletének kialakítása, az egyetemes tervezés alapgondolatának
bemutatása. 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
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.
Jelentkezési lap:
:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJRVFlia2R
KZEROSWtOejBlUTVHSWc6MA#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

Falusi Suttogó
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REJTVÉNY

ÍZEK

T

HAZAI ÍZEK
Röszkei ételek a terítéken.
Az előző rejtvény megfejtése: Csak amiben mi
magunk hiszünk, azt hiszik
el nekünk mások.

ELLENŐRZÖTT
TÉNYÁLLÁS

SZELÍD
GESZTENYE

NYITOTT
FOLYOSÓ

KETTŐZVE
ÉDESSÉG

FÉLFA!

PÉNZES URNA

TANÍTÁS

A nyertes OLÁH ATTILA
(Röszke, Vasút utca)
a Teleházban veheti át
jutalmát.

RÁMOL

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

MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
(KÁROLY)

JELENLEG

CYRANO
ÉKESSÉGE

GYÓGYSZERÉSZ

CSACSI
HANG

FOCI TRÓFEA

FON. MSH.

NYOLCLAPÚ
TEST

VÍZÖZÖN

Turucz József

NEMECSEK
ELLENFELE

HELYEZ
ZOKOG

PARKOLÓ

ÁTKANALAZ

TORTASZELET!

ÜTŐSHANGSZER

GYÓGYKEZELÉST ELRENDELŐ OKIRAT

ÁSVÁNYI
EREDEŰ
ÉTELÍZESÍTŐ
ILLESZT,
ÖSSZERAK
KALAUZ
NÉLKÜLI

ALACSONY
VÍZÁLLÁSÚ

ELŐDE

A HÉT TÖRPE
EGYIKE

WOLFFERRARI
OPERÁJA
GYŐZELMI JEL
KÉTES!

ORSZÁGOS
TANÁCS

RÖVID
EVŐKANÁL!

SZERETET
ANGOLUL

EGYÜGYŰ

BETÉTI
TÁRSASÁG

BELSŐ
BIZONYTALANSÁG

SZINTÉN
JÓKAI
REGÉNYE

ANGOL
ADMIRÁLIS
SAINT, RÖV.

RÓMAI 505

DIVAT
VILÁGCÉG

ZÖLDES
SZÍNÁRNYALAT

TALPÁRA

JUHTEJ
TERMÉK

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

HEGYFOK

Szerkesztőség:

SÉRTETLEN
EGRI SPORT
EGYESÜLET
MÁGIKUS
RÉSZLET!

ÁRUBA
BOCSÁJTÁ

GANGESZ
PARTJAI!

HOLLAND
GK. JELE

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta
Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mező Imre u. 7.

SZÉTSÚROL

S

É

Megjelenik havonta
1400 példányban.
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Falusi Suttogó
Támogatóink:

Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó augusztusi sportoldalán.
Labdarúgás: Elkészítette a megyei szövetség a 2013-2014-es megyei bajnokságok sorsolásait. Az időpontok alapján beazonosítható a megye
III. homokhát csoportjában induló Röszke SK őszi programja. A tizenhárom csapatos bajnokságban a Röszke SK szünnapja a tizedik
fordulóban, 2013. 10. 16-17 én lesz! Ami lényeges változás, hogy az eddigi lebonyolítási gyakorlattal ellentétben, a csapat hazai mérkőzései
szombati napokon, a délutáni órákban lesznek megrendezve! Az U-16-os utánpótlás csapatunk hazai mérkőzései is ugyancsak a szombati
napokon, de a délelőtti órákban lesznek lebonyolítva!
1. 2013. 08 24. 17:00 Röszke SK – Forráskút SE
2. 2013. 09. 01. 17:00 Mórahalom VSE II. – Röszke SK
3. 2013. 09. 07. 16:30 Röszke SK – Domaszék SK
4. 2013. 09. 14. 16:30 Balota TFC – Röszke SK
5. 2013. 09. 21. 16:00 Röszke SK – Zákányszék KSK
6. 2013. 09. 29. 16:00 Öttömös SE – Röszke SK

7. 2013. 10. 05. 15:00 Röszke SK – Csongrád TSE III.
8. 2013. 10. 13. 15:00 Pusztamérges FC – Röszke SK
9. 2013. 10. 19. 14:30 Röszke SK – Bordány SK II.
11. 2013. 11. 02. 13:30 Sándorfalva SK II. – Röszke SK
12. 2013. 11.09. 13:30 Röszke SK – Szatymaz SE
13. 2013. 11. 17. 13:00 Ruzsa KSE – Röszke SK

Cikkem írásáig négy edzőmérkőzést játszott a csapat, egyet hazai környezetben, hármat idegenben. Elsőként a Móravárosi Kinizsi csapatát
fogadtuk, a hazai pálya és a „vendég” röszkeiekkel 5-4-es győzelem lett a vége, a nagy hőségben. Második mérkőzésre a Kiszombor pályáján
került sor. Itt már a végleges, kisegítők nélküli csapat játszott, a jó játékerőt képviselő újra induló hazaiakkal, 1–1-es döntetlen a vége. Harmadik
mérkőzés Szegeden, a Szabadság téri IKV arénában lett megrendezve. A félidei 3-1-es hazai vezetést a fiúk, jó játékkal, 3-5-re fordították meg.
Negyedik mérkőzés, egy osztállyal fejjeb történt, a megye II-es Tiszasziget vendégei voltunk. A hazaiak nem bizonyultak valami jó
vendéglátónak, hiszen 9-2-re elpáholták a vendégeket. Megmutatkozott az osztálykülönbség! Tervezett edzőmérkőzés, itthon fogadjuk 11-én az
Üllés csapatát! Majd a felkészülés zárásaként, megrendezésre kerül augusztus 18- án a Röszke Kupa! Meghívást kapott az IKV csapata, a
Domaszék csapata, a Zákányszék csapata és természetesen a házigazdaként, a Röszke SK. A selejtező mérkőzések délelőtt 9,00 – kor a Röszke
- Domaszék, 11,00 – kok a Zákányszék - IKV sorrendben lesznek lebonyolítva. A harmadik – negyedik helyért, délután, 15,00 – kor, játszanak a
csapatok. A döntő, ezt követően, 17,00 – kor kerül megrendezésre. A sorsolási táblázatban írottak szerint kezdődik a bajnokság és lesznek a
csapat mérkőzései megrendezve.
Sakk: Bartos Ferenc szakosztályvezető beszámolót és búcsúzót is küldött,
amit ezúton szeretnék megosztani a kedves olvasóval.
„Nem pihennek a sakkozók! Bár a csapatbajnokság befejeződött, nyáron, az
egyéni versenyeken van a hangsúly. Több játékosunk is megmérette magát,
különböző versenyeken, ezek közül kiemelném, a fontosabb eredményeket!
Papp Petra bajnoki címet szerzett, a Zalakaroson megrendezett, Magyar Női
és Férfi Nyílt Bajnokságon! Péczely Sebastian Zsombor a 14 évesek
korcsoportos bajnokságán, az előkelő második helyen végzett. Papp Petra
részt vett a Belgrádban megrendezett, Női Európa Bajnokságon. A versenyen
magyar siker született, hiszen Hoang Thanh Trang, Európa bajnok lett.
Petra 75. helyen indulva, elvárásának megfelelve végzett a 76. helyen.
Augusztus 4-én zajlott le, a 13. Röszkei Falunapi Sakkverseny, melyen
harmincan indultak. Tizenkilenc más településen lakó mellett, indult négy
röszkei lakos, valamint még heten, a csapat tagjai közül. Horváth Béla
alpolgármester, megnyitója után, a 9 forduló alatt, Farkas János (Szeged)
gyűjtötte a legtöbb pontot, míg, Csúri László a második lett. A díjazottak közé került még, Sipos Kálmán, Retkes Péter, Kiss Balázs János és
Retkes Sándor. Mind az öten, a röszkei csapat tagjai.
Legjobb szenior, Vér Imre, legjobb röszkei lakos, Fodor Gábor lett. Az ifjúsági díjat, Leszkó Bence (Orosháza), míg a legjobb női játékos díját,
Kiss Rebeka (Szeged) vehette át. A verseny legidősebb játékosa, Csamangó Ferenc (Szeged, 86 év), míg legfiatalabbja, Farkas Virág (Deszk,
7 év) volt.
Befejezésül, megköszönném, Borbásné Márki Márta polgármester asszonynak, Horváth Béla, sportkör elnöknek, és a község lakosainak,
mindazt a támogatást, amit a sakkcsapat vezetéséhez kaptam.
Úgy érzem, elérkeztem arra a pontra, hogy nem tudom a versenyszerű sakkot folytatni. A közeljövőben csak az amatőrbajnokságok
levezetésében segédkezem, illetve, támogatom a röszkei utánpótlás-nevelés munkáját. Minden egyéb sakktevékenységemet befejeztem. Örülök,
hogy vezetésem alatt a csapat, a megyei első osztályból, az NBIB holtversenyes első helyéig jutott, illetve hasonló jó eredménnyel, a harmadik
helyen végzett, a most véget ért bajnoki évadban.
Köszönetemet fejezem ki, Varga Lászlónak, aki önzetlenül végezte a csapat mindenesének munkáját, illetve, Szögi Imrének, aki
fáradhatatlanul vitte csapatainkat, az NBIB és NBII mérkőzéseire.
Köszönöm a művelődési ház vezetőjének, és munkatársainak munkáját, akik sok vasárnapi nyugalmukat áldozták fel, a csapat érdekében.
A csapatnak, és játékosainak, további sakksikereket kívánok, a község lakosainak pedig azt, hogy nyugodt életük legyen, valamint olyan
csapataik minden sportágban, akikre méltán lehetnek büszkék!”
Bartos Ferenc
Kedves Feri! Az egyesület és a magam nevében szeretném megköszönni és elismerni azt az áldozatos munkát, amit a szakosztályodban
végeztél! Sajnálom, hogy a munkakapcsolatunk megszakad! Különösen azért, mert egy olyan embert ismertem meg a személyedben, aki
a közösségért és a hőn szeretett sportjáért, mindent megtett és mindent alá is tudott rendelni. Mint írod, teljesen azért nem szakadsz el a
sakk világától. A köszönet mellett, kívánom neked, hogy továbbra is legyenek meg azok a sikereid, amit eddigi pályafutásod alatt, a sakk
szerzett a számodra! Ha rohanó életedben eszedbe jut majd a Röszkei Sportkör, tudd azt, hálásak vagyunk azért, hogy a sikeres
munkáddal az egyesület és Röszke Község hírnevét öregbítetted! KÖSZÖNJÜK!
HB
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A CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület Szeged,
Arany János utcai székhelye előtt startolt csapatunk. Drávafokra
indultunk, hogy élőben megtapasztalhassuk, hogyan élnek és mivel is
foglalkoznak az ott élő, környezetüket, erdeiket, termőföldjeiket,
állataikat szerető, ősi szokásaikat, hagyományaikat ápoló ormánsági
emberek.
A környéket a régmúlt időkben a vizenyős területeken elterpeszkedő
erdőségek borították. Tanyaszállásokban, apró falvacskákban élték a
családok mindennapjaikat. Annak idején szinte teljesen önellátóak
voltak ezek a kis közösségek, de a nagyüzemi gazdálkodásra való
átálláskor lecsapolták a tavaszi áradások idején víz alá került, ezáltal
termékennyé váló területeket. Ezzel aztán jórészt meg is szűntek a
családi közösségek életfeltételei. El is költöztek e vidékről sorban az
emberek.
Ködös hajnal az Ormánságban
Az Ormánsági Alapítvány 1990-ben azért alakult, hogy megőrizze a még föllelhető
tájgazdálkodás területeit, a lehetőségek szerint továbbfejlessze az ártéri
gyümölcsészetet, technológiáját, életképességét, megtartván az ott élő életközösségeket. Azok majd termesztik és terjesztik az egész Kárpát-medencében
őshonos gyümölcsfajtákat, kultúrnövényeket.
Csapatunkkal, - kalákában – mi is részt vettünk a gyümölcsészeti munkával
kapcsolatos teendők ellátásában. Az Ormánsági
Alapítvány teljesen fölújította a romos Fodor
kúriát. Ennek fejében 75 évre birtokba is vehette
a hozzá tartozó kerttel együtt. Drávafokon még
egy 2,5 hektáros „ősgyümölcsös” gondozása is az
egyesület hatáskörébe tartozik.
Lantos Tamás az ormánsági hetven fős kicsiny
falu, Markóc község szellemi vezetőjeként
A Fodor kúria Drávafokon
családjával ott él. A magas képzettségű,
külföldön is elismert, gyakorlott szakember gondolt egy merészet: irányításával szinte teljesen önellátó
gazdálkodást valósítottak meg. Az ivóvizet, energiát élelmiszert önerőből, helyben állítják elő. Az
egészséggel kapcsolatos gyógynövények termesztése, kenőcsök készítése és használata a népi gyógymódok
alkalmazásával párosítva túlnyomórészt megoldja az orvosi problémákat. Ugyanis háziorvos nincs a faluban.
Csapatunk

Református templom kazettás
mennyezete Drávaiványiban

Az élelmiszerek, fűszer-és gyógynövények termesztése a református templom és a polgármesteri hivatal
mögötti közösségi szaporító kertben történik. Itt kiváló ősi fajtájú alma, körte, cseresznye, meggy, barack,
szilva és ribiszke is megterem. A palántákból, gyümölcsfaoltványokból minden Markócon élő család ingyen
kap, ha otthonának kertjében neveli, gondozza azokat. A helyben termesztett kukoricával és konyhai
hulladékkal etetik az őshonos háziállatokat. Aki nem, vagy nehezen boldogul a háztáji teendőkkel, annak a
többiek segítenek.
A gyümölcsényben a vadak is otthon érzik magukat. A haszonnövényeket nem bántják. A kitaposott
ösvényeken járnak, megszokott szálláshelyeiken pihennek. A madarak fészkeikben költenek. A természet az
emberi beavatkozástól függetlenül is tökéletesen működik.
A facsemete környékének
Ott jártunkkor rendbe raktuk a kivágott és összedarabolt szárazfát, körbetisztítottuk a gyümölcsfaoltványok
gyomtalanítása
egy részét. Száraz fűvel mulcsot raktunk köréjük, hogy gyökereik a szárazságtól és a gyomoktól védve
legyenek, ugyanakkor a tövüknél napfényhez jussanak. Vadcseresznyét szedtünk és a gyümölcsényben elvetettük. Majd ha kikelnek s csemetévé
növekednek, nemes régi fajtával beoltják valamennyit. Gyógynövény szirmokat is gyűjtöttünk. A napkollektoros szárítás után gyógyírt készítenek
belőle. Voltak közülünk, akik pedig a tulipán hagymákat ásták föl s rendezték fajtánként továbbtermesztésre.
A Fodor kúriában többnyire helyi nyersanyagokból készített ételeket és italokat fogyasztottunk. Ott is szállásoltak el bennünket.
Lantos Tamás vetítettképes előadásában a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfajtáit ismertette. Egy másik alkalommal pedig a gyümölcsfa oltás
csínját-bínját és módozatait gyakorolhattuk.
A tanulás, munka és tapasztalatszerzés mellett Drávasztára mellett legurultunk a Duna partjára, Drávaiványiban belülről is megcsodálhattuk a
nemrég felújított festett kazettás mennyezetű református templomot. Az út porát pedig a sellyei strand büféjében és medencéiben le is öblítettük.
Élményekben, tapasztalatokban gazdag, szép emlékű kiruccanás volt ez a pár nap. Köszönöm a CSEMETE Természet –és Környezetvédelmi
Egyesületnek, az Ormánsági Alapítványnak és természetesen a Beretzk Péter Természetvédelmi Klubnak, hogy számomra mindezt lehetővé
tették.
Turucz
József
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A múlt hónapban a Suttogó hasábjain keresztül beszámoltunk arról, hogy ismét van
Hálózatos pályázat az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére, és
tájékoztatást adtunk ennek a menetéről, feltételeiről, és a pályázók köréről. Ezzel
kapcsolatban szeretném tájékoztatni a kedves lakosokat, főképp az érintetteket egy
lényeges változásról. Módosításra került a pályázók körénél a kiírás, és ennek
értelmében az egy éven túl kikapcsolt fogyasztók is pályázhatnak támogatásért,
azzal a szabállyal, hogy csak az áramhátralék kifizetésében tudnak a pályázat kiírói
segítséget nyújtani. Az egyéb költségekben sajnos nem. De én úgy gondolom, hogy ez
is nagy segítség már. Október 15-ig van lehetőség a Hálózatos pályázatok beadásra. Itt
szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a Máltai Szeretetszolgálat a
pályázatokat folyamatosan bírálja el, és ha a támogatási keret hamarabb elfogy, mint
október 15-e, akkor lezárják a programot, és több pályázat beadására már nem lesz
lehetőség. Épp ezért kérek mindenkit, hogy aki szeretné beadni a pályázatát, az lehetőleg
minél hamarabb tegye meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a
Családsegítő Szolgálatnál lehet kérni, és ugyanitt a beadásban is segítséget tudunk
nyújtani.

FELHÍVÁS!
Az elmúlt időszakban a többszöri felhívás, tájékoztatás, értesítés mellett is több félreértés volt a szociális étkezés igénybevétele és
lemondása kapcsán. Ezért szeretnénk itt is felhívni a szociális étkezésben részesülők figyelmét, hogy az ebéd lemondása előző nap 9
óráig lehetséges. Kérünk mindenkit, hogy nagyon figyeljenek erre, hiszen, ha valami okból ez elmarad, akkor azt a napot is ki kell
fizetni. Kérem Önöket, hogy az előrelátható tartós szüneteltetést – utazást, kórházi tartózkodást, rehabilitációs ellátást– minél előbb
jelezzék felénk, hogy le tudjuk mondani arra az időre az étkezést. Ezt a lemondást írásban is meg kell erősíteni a házi gondozónőktől
kapott nyomtatványon. A szociális étkezés csak az igénylőnek jár, annak tartós távolléte alatt sem házastársa, sem más közeli
hozzátartozója nem veheti igénybe. Megértésüket és időbeni jelzésüket előre is köszönjük.

Gyermekjóléti Szolgálatunk
által szervezett egyhetes
nyári
foglalkoztatót
a
korábbi évek hagyományát
követve nyár közepén július
15. és 19. között tartottuk meg
27 gyermek részvételével. Az
Ifjúsági
Közösségi
Ház
kívül-belül szépen felújított
terei szolgáltak helyszínül
programunknak, melyet a
gyermekek vidáman belaktak.
A
gyöngyfűzéssel
és
gyöngyszövéssel,
a
csomózásos
technikákkal
ékszerek és szebbnél szebb
csecsebecsék készültek. A
gyermekek saját kezűleg gipsz
öntvényeket készítettek, ezeket
dekupázs
technikával
és
festéssel díszítették. A kreatív
tevékenységekben
egyéni
alkotások születtek, készültek
filc figurák, papír munkák is,
aszerint,
hogy
milyen
alapanyagot választottak a
gyermekek. A kisebbek a
buborékfúvás
rejtelmeiben
kalandoztak naphosszat, lettek
itt hatalmas „szőlő fürtök” és sikerültek az óriás buborékok is. A csocsó asztalnál folyamatos kihívásoknak lehettünk tanúi, és az örök
kihívás is szerepelt, „fiúk a lányok ellen”. A társasjátékok és a legózás is helyet kapott kínálatunkban, felépült a kastély és az állatkert,
megfigyelhettük, hogyan játszanak együtt a gyermekek, és volt, akinek az egyedül való játékban volt pótolni valója. A résztvevők 6-12
éves korúak voltak, jó érzés volt látni, ahogyan a nagyobbak a kisebbeket segítették, tanítgatták, beszélgettek velük, és átadták a korábbi
évekből megszerzett tudásukat, tapasztalataikat pl. a gyöngyszövés kapcsán. (folyt. a köv. oldalon)
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Az udvar a mozgásos tevékenységnek,
beszélgetéseknek,
csoportjátékoknak volt a hely-színe.
Pénteken
az
egyhetes
nyári
foglalkoztatónkat óriás palacsintasütéssel zártuk, Kispál Zsuzsi
munkájában lelkes és nagyon ügyes
kukták segédkeztek.
Köszönjük a szülők nevében is,
hogy a programban résztvevő
gyermekek
napi
háromszori
étkezésének teljes térítési díját
Borbásné Márki Márta polgár-mester támogatásával Röszke Község Önkormányzata biztosította. A támogatásnak köszönhetően idén is
jelképes összeget kértünk a szülőktől, amelyet teljes mértékben visszafordítottunk a gyermekekre, ebből fedeztünk a gyümölcsöket,
csemegéket. A sikerhez hozzájárultak munkatársaink is, akik amint lehetőségük volt a napi munkájuk mellet, jöttek és segíttek a program
lebonyolításában, melyet ezúton is köszönünk nekik. A vidám hétről néhány képet közreadunk a teljesség igénye nélkül.
Forróné Szász Julianna
családgondozó

Pancsikálók
Egészségetekre!

Röszkeiek végváriakkal

Rózsabimbók nyitótánca

Vendégvárók munkában

Szász Roli átperdül az ugrálóban
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Hastánc

Akropolisz matrózlányai

Fülöpné Kiss Ibolya
Röszke Község Díszpolgára

A Szegedi Fitnesz SE csapata

Vonulnak a fogatosok

Tapsol a közönség
Zumba, csak a zumba
Pónifogat

Tóth Vera énekel
A verseny hevében
Lovasbemutató, Hölgyek a nyeregben

