Röszke Község Képviselő-testületének lapja

Szeptember

XXII. évfolyam 9. szám

Tisztelt Lakosok!

Újra gyöngyfűzés a művelődési házban

Értesítem a lakosságot, hogy
Röszke község belterületén a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

A nagy sikerre való tekintettel szeptemberben
újra lehetőség nyílik a gyöngyfűzésre a
művelődési házban. Az alkotóhét szeptember
24-től 27-ig tart, minden délután 14 és 17 óra
között várjuk a gyöngyfűzés iránt érdeklődőket.
Az eddigi láncok, karkötők, kis kabalafigurák
mellett újdonságként ásványgyöngyöket is
felhasználunk majd. Így még szebb és egyedibb
ékszereket lehet készíteni. A rendezvény
ingyenes, várunk minden érdeklődőt sok
szeretettel!

LOMTALANÍTÁST
végez 2013. szeptember 14-én (szombaton)
reggel 7 órától. Kérem a lakosokat,
hogy a felesleges holmikat, lomokat
helyezzék el az ingatlanjaik előtt.
Kiss József ügyintéző

Dr. Kaizer Zsuzsa
szeptember 13.
(péntek) és szeptember
18. (szerda) között
SZABADSÁGON
lesz, Dr. Ladányi
Gabriella helyettesíti a
II. sz. Háziorvosi
Rendelőben.

Tóth Kitti

Dr. Zacher Gábor Röszkén!
A mai fiatalság sajnos egyre gyakrabban hódol
olyan káros szenvedélyeknek, mint az alkohol, a
drog és cigaretta. Legtöbbször azért, mert az hiszik,
hogy ez mennyire menő - le akarják nyűgözni
egymást azzal, hogy ezekből egyre nagyobb
mennyiségeket is képesek elfogyasztani. Ám a
veszélyekkel sokszor nincsenek tisztában. Éppen
ezért nekik, s elsősorban szüleiknek szeretnénk
segíteni, hogy időben felismerjék, s megelőzzék a
bajt. A népszerű főorvos, toxikológus Dr. Zacher
Gábor október hónapban községünkbe látogat,
hogy az érdeklődőket információkkal, tanácsokkal
segítse a különböző függőségek, szenvedélybetegségek időbeni felismerésében. Az előadás
során megtudhatjuk, mi a teendő, ha gyermekünkről kiderül, valamilyen kábítószer,
vagy éppen az alkohol rabja. Tippeket kaphatunk, hogyan segítsünk leszokni, vagy
mi a teendő, ha mi már nem tudunk hatni rájuk. Az előadás október 10-én,
csütörtökön 18:30-kor kezdődik a művelődési házban. A rendezvény ingyenes,
minden érdeklődő szülőt, fiatalt nagy szeretettel várunk!
Tóth Kitti

HIRDETMÉNY
FÉM-, PAPÍRHULLADÉK és PET palack (műanyag palack) gyűjtést
tart a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola
2013. szeptember 23. és szeptember 27. között.
A (papír)gyűjtő konténer helye: Az iskola udvarán reggel 7 órától 17 - 18 óráig.
A papírgyűjtő konténer szerdán (25-én) érkezik,
de maga a gyűjtés szeptember hónapban folyamatos.
A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskolai diákprogramok pl.: GYEREKNAP
megrendezésére fordítjuk.
Segítségüket előre is köszönjük: Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola Diákönkormányzata

Kedves Röszkeiek!
Szeptember hónapban a következő rendezvényekre várjuk Önöket a művelődési
házba.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
egyik fontos feladata foglalkoztatási
információs pont működtetése a településen.
Ennek keretében 2013. szeptember 18-án
17 órától Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának munkatársa, Székely Csilla tart előadás a
hatékony álláskereséshez elengedhetetlenül
szükséges szakmai önéletrajz helyes
formájáról, tartalmáról. Ha éppen állást
keres, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá
önéletrajzának vagy motivációs levelének
megírásához vagy csak hasznos tanácsokat
szeretne kapni, akkor várjuk szeretettel az
előadásra.
Másik programunkra szeretettel várjuk a
kezdő vagy vállalkozást indítani szándékozó
lakosokat. 2013. szeptember 23-án 17
órától Dr. Imreh Szabolcs, a Szegedi
Tudományegyetem Gazdasági Karának oktatója tart tájékoztató előadást vállalkozásfejlesztés témakörében. A témán
belül az érdeklődök megtudhatják, hogyan
célszerű felépíteni és elindítani egy jól
működő vállalkozást, milyen buktatói
lehetnek illetve milyen jogszabályi környezet határozza meg.
A programok
érdeklődőket.

ingyenesek,

várjuk

az
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Magyar Biológiai sokféleség (Biodiverzitás) megőrzésnek aktuális
programjában vettünk részt
Néhány gondolat a program fontosságáról:
A Biológiai sokféleség hanyatlásának ma közvetett okai vannak:
• A társadalmi - gazdasági növekedésből származó terhelések meghaladjak a környezeti
rendszerek eltartó képességét és rugalmasságát.
• A környezet változásai egyértelmű jelzéseket adnak arról, hogy az emberiség
meghaladta a bolygó eltartó képességét. Ha a talaj tízszer gyorsabban pusztul, mint
megújul, ha a fajok ezerszer gyorsabban halnak ki, mint a természetes evolúciós ütem,
akkor ez elég világos jelzés a küszöb átlépésre. A környezetben létrehozott változások
alkalmazkodási kényszert szülnek minden elő rendszer és élőlény – az ember sem
kivétel – számára. A változási kényszer minden esetben átmeneti sokféleség
csökkenéssel jár, és mindaddig fennáll, amíg a változások gyorsan követik egymást.
• A rövidtávú érdekek erősebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél.
• Az emberiség hosszú távú érdeke a fenntarthatóság, amely a természeti erőforrásokkal
fenntartható módon gazdálkodik.
• A természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli ki.
• A természetvédő küzdelmeihez: a természet helyreállításhoz, vagy állapotban tartáshoz
pénzre van szüksége. Ennek a pénznek a forrása nem lehet más, mint valamilyen
erőforrás-felhasználó tevékenység, hiszen közvetlenül, vagy közvetve minden
tevékenység erőforrás-felhasználást testesít meg.
A biodiverzitás megőrzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszik.
Manapság a természetvédelmet azonosítják a biológiai sokféleség védelmével, és a
természetvédelemmel kívánják azt megoldani. A valóágban a viszony fordított, a biodiverzitás
a nagyobb kategória, vagyis a biodiverzitás védelme szolgálná a természet védelmét. A
természetvédelem a védett fajok és területek védelme, míg a biodiverzitás megőrzés minden
fajra es területre kiterjed. Ezekkel a gondolatokkal foglalkoztunk a 2013. év első hónapjaiban.
Ezt programot mutattuk be a falunapon egy kiállítással.
A program címe volt: „A biodiverzitás
védelmi programok gyakorlati tapasztalatainak bemutatása.”
A projektben együttműködtünk a
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel és a Magyar
Természetvédők Szövetsége Föld Barátai
Magyarország szervezetekkel. A programot támogatta: a svájci Pro Natura
szervezet (TPPA/2012/09/19 pályázat).
A kiállításunkat sok látogató kereste fel,
és közben 30 fő önkéntes munkatársat
tudtunk regisztrálni. Szervezetünk további programjaihoz az önkéntesek
segítségére is számíthatunk.
FONTOS KÖZLEMÉNYÜNK!
Egyesületünk rendelkezik azzal a joggal,
hogy a Nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint,
fogadó szervezet lehet a középiskolások
számára, a közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok teljesítése tárgyában. A törvény szerint a „közösségi
szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott,
anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező
rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)”
Mint ismeretes: „Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi
szolgálat végzésének igazolását először a
2016. január 1-je után megkezdett
érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” (54. Átmeneti és vegyes
rendelkezések 97. § 2. bekezdés). A
közösségi szolgálat beépül a köznevelés rendszerébe kötelező jelleggel. A következő tanévben 9. évfolyamba lépőket már érinti a rendelkezés
érettségi előfeltételként. A közösségi szolgálat keretei között egyesületünk: e) a környezet- és természetvédelemi, területen folytatható
tevékenység végzésével vesz részt. Az érdeklődőket várjuk, a kérdéseikre válaszolunk, a munkavégzés időpontjáról és helyszínéről közösen meg
fogunk állapodni.
Sára Endréné elnök
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Vége a nyárnak, a mai napon – mikor e cikket írom – a röszkei iskolában,
óvodában és bölcsiben is elkezdődik az oktató-nevelő munka. Iskolánk,
mint már írtam is, állami fenntartásba került, de természetesen a
működtetéshez szükséges forrásokat továbbra is a röszkei önkormányzat
biztosítja. Óvodánk és bölcsődénk sok-sok utánajárás és papírmunka
után, a képviselő-testület döntése értelmében fenntartói és működtetői
jogosítványok tekintetében is visszakerül a röszkei önkormányzathoz.
Augusztus 31-ig társulási formában láttuk el ezt a feladatot Domaszék
településsel közösen, de a gyakorlatiasság és a törvényi változások
lehetővé tették, hogy „visszavegyük” e jogosultságunkat, mi pedig
örömmel tettük ezt a lépést meg. Az ügyintézés, a kapcsolattartás is
sokkal egyszerűbbé válik, hiszen Röszkéről már nem kell Domaszékre
utazni minden számlával, bizonylattal és dokumentációval. A döntések
helyben születnek, a változás nem csak az óvodai munka, hanem az
önkormányzat szempontjából is kedvező és szükségszerű volt.
Az elmúlt héten sokak örömére elkészült az ütemezett, 2013. évi
útfelújítási programunk részeként a Május1. és a Bercsényi utcák teljes
körű aszfaltozása. Reméljük, az ott lakók örülnek a pozitív változásnak!
A program még az ősszel folytatódik, falunk útjain kátyúzási munkálatok
elvégzésére is sor kerül majd, és nagy örömünkre a Marx és a Táncsics
utca fog még új aszfaltburkolatot kapni. A jövő évre tervezzük
megvalósítani a járdafelújítási munkálatokat a Felszabadulás utcán,
anyagi forrásaink függvényében három ütemben. A járdafelújítás tervei
már elkészültek, rendelkezésre állnak, közbeszerzési eljárás lebonyolítása
után 2014-ben remélem, hogy a kivitelezés is megvalósul.
Borbásné Márki Márta

Rozsi Istvánné, Rozika néni köszöntése
Egy tevékeny életút dicsérete
Rozika néni nagy
izgalommal, csinosan öltözve várt
már minket a töltés
melletti hangulatos
háza udvarán. Bent
már összegyűltek
közeli
rokonai,
szomszédai, hogy
velünk együtt ünnepeljenek.
Polgármester asszony
és jegyző úr nagy
szeretettel gratulált
a 90. születésnaphoz, valamint finom tortával és gyönyörű virágcsokorral kedveskedett az
ünnepeltnek.
És Rozika néni elkezdett mesélni: -„Mivel sokan voltunk testvérek, majd
szüleim elváltak, ezért már 7 éves koromtól nagynénémék, a Kohajda család
nevelt, ahol meszeltem, hasítottam, 12 évig segítettem a gazdaságban. Onnan
mentem férjhez is, négy család lakott együtt egy házban, de jól megvoltunk,
nagy fegyelemben éltünk. Sokszor betegeskedtem, de mindig dolgoztam. Aztán
mikor megvettük a saját házunkat, akkor már 15 holdon gazdálkodtunk, piacra
jártunk, sokat dolgoztunk mindketten. Régen örökmozgó voltam, de ma már
nem. Legjobb szeretek kapálni, úgy a jó, ha minden idejében meg van
csinálva.”
- És most mivel tölti mindennapjait?- kérdezte a polgármester asszony.
-„Minden nap főzök (barátfüle, gombóc, ami sorba gyün), én nem vagyok
olyan flancos, legjobban a tiszta vizet szeretem. Kapálok, rendezem a
virágokat, meg aztán úgy örülök, ha valaki beteszi a lábát az udvarra. Legtöbbet
a szomszédokkal szoktam beszélgetni. Mióta a Tata két éve itt hagyott 70
együtt töltött év után, semmi sem úgy van már, mint ahogy kéne. ”
Még sokáig beszélgettünk a fimon sütemények mellett, felemlegetve a régi
húsz-harminc fős disznótorokat, ahol a szűrösök voltak az este fénypontjai,
vagy a szentkúti búcsút, ahol lópokróccal takaróztak és titokban néha
nevetgéltek a lányok az imádkozás alatt.
Kedves Rozika néni! Röszke lakói nevében még sok boldog és tevékeny évet
kívánunk jó egészségben és szellemi frissességben!
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„Színesfém tolvaj”
Lopás vétségének gyanúja miatt indult nyomozás
ismeretlen tettes ellen, aki Röszke külterületén található
egyik zárt tanyáról színesfémet lopott. A rendőrök a
nyomozás során megállapították a gyanúsított
személyazonosságát. A röszkei lakos elismerte a
bűncselekmény
elkövetését,
részletes
beismerő
vallomást tett. Ellene a további büntetőeljárást a
Szegedi Rendőrkapitányság Röszkei Rendőrőrse
folytatja le.
„Kábítószert rejtegetett ”
Visszaélés kábítószerrel vétségének gyanúja miatt
indult büntetőeljárás egy röszkei férfi ellen, akinél egy
házkutatás alkalmával nagyobb mennyiségű kábítószer
gyanús növényi törmeléket foglaltak le a rendőrök.
Ellene a további büntetőeljárást a Szegedi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.
,,Pénztárcát lopott, de elkapták”
Tulajdon ellen szabálysértés miatt indult eljárás a
Röszkei Rendőrőrsön ismeretlen tettes ellen, aki
augusztus hónapban a sértett figyelmetlenségét
kihasználva kikapta a kerékpár kosarából az ott
elhelyezett pénztárcát, az abban lévő készpénzzel
együtt. A rendőrök a szabálysértés elkövetőjét
előállították, aki kihallgatása során beismerő vallomást
tett.
,,Figyelemfelhívás!”
Magyarországon jelenleg is működik több olyan
társaság, akik fogyasztói csoportokat szervezve ejtik
tévedésbe fizetési szándékukban a velük szerződő
ügyfeleket. Ezen társaságok közös ismérvei, hogy
rendszeresen napi, heti és havi lapokban, hirdetőkben
olyan kedvező pénzügyi szolgáltatásokat hirdetnek
nyugdíjasok és BAR-listások részére, mely hirdetésben
szereplő fizetési konstrukciók jóval előnyösebbek, mint
az országban bejegyzett pénzügyi szervezeteké. Ezen
társaságok az ügyfelek részére rövid időn belül magas
összeget ígérnek, de előre kell különböző díjakat
befizetni, melyet feltételként szabnak meg. A
későbbiekben ezek a társaságok nem fizetik ki az ígért
összegeket, irodájukat bezárják, és elérhetetlenné
válnak.
Jelenleg Magyarországon ilyen fogyasztói csoport a
hatályos jogszabályok alapján nem működhet, így
kérem, hogy ilyen jellegű társasággal történő
szerződéskötés előtt keressék meg az illetékes
Fogyasztóvédelmi Hatóságot, illetőleg kérjenek
tájékoztatást a PSZÁF-tól, hogy ne váljanak csalás
bűncselekmény sértettjévé. Amennyiben mégis sértetté
válnak, tegyenek feljelentést a rendőrségen.
A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:
Az elmúlt hónapban településünkön közlekedési baleset
nem történt. A közlekedési szabálysértések a korábbi
hónapokhoz képest jelentős változást nem mutattak. Az
iskolakezdés miatt a balesetek megelőzése érdekében
fokozott óvatossággal közlekedjenek a bölcsődék,
óvodák és iskolák környékén.
Továbbra is várjuk a megtisztelő lakossági
észrevételeiket a 62/273-234-es valamint a 70/2756742-es telefonszámon. Amennyiben ezen a számon
nem vagyunk elérhetőek, hívják a rendőrség 107-es,
vagy
112-es
segélyhívószámát.
Elektronikus
elérhetőségünk a police@roszkenet.hu, amire várjuk
minden bejelentésüket, észrevételeiket.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében szolgálunk
és védünk!
Kiss Gergő r. főhadnagy
őrsparancsnok
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VANNAK MÉG BECSÜLETES EMBEREK
Köszönet annak a fiatalembernek, aki megtalálta a Május 1. utca sarkánál elveszett pénztárcámat. Bevitte a 100 Ft-os boltba,
az ott lévő alkalmazottal több telefonálgatás után, hiánytalanul visszajuttatták. Köszönet és dicséret mindkettőjüknek a
becsületességükért.
Pénztárca tulajdonosa

„NYÁRBÚCSÚZTATÓ” MESEHÉT rendezésére volt lehetőségünk az óvodában, augusztusban,
a „Kulturális Alkotóműhely” pályázatnak köszönhetően.
Színes plakátokon, ill. meghívóval hirdettük meg, hogy a szabadságon lévő gyermekek is
részt vehessenek benne. Minden napra jutott egy-egy különleges közös élmény.
Első nap a PAPUCSSZAGGATÓ KIRÁLYKISASSZONYOK CÍMŰ NÉPMESÉT JÁTSZOTTUK EL,
gyermekek és felnőttek közösen, jelmezbe öltözve. A gyermekek saját maguknak
készítették a királyfi és királylány koronájukat hozzá. A sok szereplő, a szép színes
ruhákban és fejdíszekben csodálatos látvány volt. A kicsik kérték, hogy máskor is játsszunk
sokszereplős mesejátékot.
Második nap egész délelőtt nagyméretű színes papírokból SÁRKÁNYOKAT HAJTOGATTUNK.
A népmesékben előforduló 3-5 illetve 7 fejűt. Olyan jól sikerültek, hogy még a művelődési
házban is kiállítottuk őket.
Harmadik nap a LEVENDULA JÁTSZÓHÁZ ÉS ALKOTÓMŰHELY TELEPÜLT KI hozzánk
Pázmándról. Ők egész nap, délelőtt és délután is kézműves foglalkozásokra épülő
játszóházat alakítottak ki óvodánkban. Voltak népi ügyességi játékok, babajátszók, „jár, a
malom jár...” a kenyérsütés folyamatának eljátszása, faágakból és sokféle száraz termésből,
kenderkócból mesemanók készítése, színes gyapjúfonalakból nemezelés. Nemezelt
gömbformából virágokat alakítottunk ki. Különleges élményt nyújtott az ovisoknak a két
kis malomkő összeforgatásával, búzából liszt őrlése.
Negyedik napon a „MESEBÁRKA A TISZÁN” rendezvény keretében vidám, zenés interaktív
koncerten vettünk részt a leendő nagycsoportosokkal. Itt a gyermekek különböző
hangszereket, táncos elemeket próbáltak ki, miközben a hajó lágyan ringatózott a Tisza
vizén.
Ennek az eseménysornak a PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYE ZAJLOTT augusztus 16-án,
pénteken gyermekek, szülök és az óvodai dolgozók részvételével a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Itt boldogan mutatták meg kisgyermekeink mindazon gyönyörűséget
szüleiknek, amit a kézműves foglalkozásokon készítettek. Valamint projektoros
kivetítéssel nézhették meg azokat a
képsorokat, melyek a játékos tevékenységeken és a Mesebárkán születtek. A meglepetés-vendég Grimm-busz
Színház elvarázsolta a vendégsereget.
Elmondhatjuk, hogy igazán impozáns
színházi környezetben azonosulhattunk a
mese szereplőivel, és finom pogácsa
partival tettük még emlékezetesebbé ezt
a jól sikerült mese heti projektzárót.
Éppen csak lezajlott a csodálatos mesehét,
és augusztus 30-án már a legnagyobb
Itt a búcsúnap

Népi játszóházban a bölcsisek

Készült a Fajankó

Mesebárka a Tiszán

óvodásaink elegáns ünneplő ruháikban, leendő Tanító nénijükkel ÁTBALLAGTAK AZ
ISKOLÁBA. Előtte néhány perces hangulatos, gazdag élményeket sugárzó kivetített
képekkel, közösen felidéztük legeslegszebb együttléteinket.

2013. 09. 09. Szülők Szervezetének találkozója lesz.
2013. 09. 16-a hetében szeretnénk megszervezni az új udvari játékaink telepítését szülői
segítséggel.
2013. 09. 16-26-ig papírgyűjtést szervezünk az óvodában. Ez idő alatt és azután is
december 5-ei elszállítással, folyamatosan gyűjtjük a PET-palackokat, összelapított
állapotban. A papírt a teraszon, a PET palackokat a hátsó, kazánház előtti udvaron tároljuk.
2013. 09. 18-án, 17 órakor bölcsődei szülői értekezletet tartunk.
2013. 09. 19-én, 17 órakor óvodai szülői értekezletet tartunk.
2013. 09. 23-a hetében „Paprika hét” című hagyományőrző témahetet szervezünk a
Nagyok avatása
gyermekeknek, melynek a záró rendezvénye 28-án, szombaton 9 órától - 12 óráig lesz,
családi nap keretében. Erről természetesen minden családnak külön meghívót fogunk küldeni, de már most jelzem, hogy minden szülőt
szeretettel várunk gyermekével.
Szép nyárvégi napokat kívánunk:
Kószó Zoltánné
intézményvezető

5. oldal

Tanévnyitó
Legnagyobb izgalommal az első osztályos
kisdiákok várták a tanévnyitót. Kedves
óvodájuktól is ezen a napon vettek végső
búcsút, majd Fazekasné Molnár Éva tanító
nénijükkel, és Halasiné Csúzdi Anna napközis
tanár nénijükkel átsétáltak az iskolába. A
Sportcsarnokban a második osztályosok
szívmelengető üdvözlő műsora után minden
elsős megkapta az iskolánk szimbólumát
viselő sálat/nyakkendőt, valamint egy kis
ajándékot is. Köszönjük Ördögné Király
Szilvia tanító néninek és a második
osztályosoknak a szép tanévnyitó műsort!
HírNewzók

2013. szeptember

Az utolsó kirándulás
A nyolcadik osztály általános iskolás éveinek utolsó osztálykirándulását töltötte
Üllésen június 13-án és 14-én. Az osztály fiútábora nagyon jó hangulatot csinált,
mindenféle zenével színesítették a kirándulást. A gyerekek élvezték, hogy még egy
utolsó alkalommal együtt lehettek, és szórakozhattak. Kedvünkre való volt a nagy
udvar, ahol rövidesen vízicsata alakult ki. A gyerekek vízzel teli vödrökkel és
edényekkel szaladgáltak az udvar egész területén, nemsokára pedig mindenki
csuromvizesen feküdt az udvaron felállított színpadon és szárítkozott a szikrázó júniusi
napsütésben. Az éjszaka történetek mesélésével és vicceken való hatalmas nevetésekkel
telt, reggel pedig, a csapat álmosan pakolászott, és várta a buszokat, amelyek hazavitték
őket. A hazaút előtt, egy vállalkozó szellemű fiú, Márki Levente ízletes ebédet készített
mindannyiuknak, ezzel is bemutatva főzőtehetségét. Az osztály nagy köszönettel
tartozik Pernyész Csaba apukának, aki helyretette a nebulókat, ha arra került sor és
fáradhatatlanul figyelt rájuk, legfőképpen pedig Kissné Veres Györgyi
osztályfőnöknek, hogy elvitte őket erre az élménydús kirándulásra. A gyerekek
remélik, hogy élmény volt számára a négy év, amit együtt töltöttek.

Brasnyó Virág

Szentbékkálla

Harmadikosok a Pilisben
Vonattal
érkeztünk
Budapestre,
ahol
megnéztük a Közlekedési Múzeumot.
Tetszettek a faüléses vonatok, régi szekerek, a
csőposta. Pomázon megebédeltünk, majd
Pilisszentkereszten elfoglaltuk a szállásunkat
a három faházban. Miután mindenki
beköltözött a szobájába és kiugrálta magát,
kirándultunk a Szent forráshoz, aminek friss
vizéből is ittunk. Vacsora után, sötétedéskor a
Klastrom-forráshoz sétáltunk, közben a
cisztercita apátság romjait is láttuk, ahol
Gertrudis királynét temették el. Hazafelé
szellemtörténetekkel ijesztgettük egymást,
ezért jó későn tudtunk csak elaludni. Másnap
reggel bezzeg mindenki korán talpon volt,
mert nagyon vártuk már az aznapi kirándulást.
A szurdok-völgyi hosszú kiránduláson nagyon
sok érdekes követ gyűjtöttünk. Mire
visszaértünk, nagyon fáradtak és éhesek
voltunk, jól esett a pizza ebédre. Sajnos
időhiány miatt Dobogókőre már nem tudtunk
elmenni. A kiránduláson nagyon jól éreztük
magunkat, de mielőtt hazaértünk volna, a
vonat áramszedője leesett, ezért még egy
túránk lett a kiskundorozsmai állomásig.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget!
Kovács Fruzsina és Kovács Bálint
4. osztály

2013. július 1 – 5 között Szentbékkállán táborozott iskolánk 22 diákja.
A tábor öt napja alatt igen színes programokon vehettünk részt:
Első nap elmentünk a „Szép kicsi házak” túrára, melynek során megtekintettük a
település jellegzetes építészeti elemeit, megnéztük a templomot, valamint a
Helytörténeti- és a Pajtamúzeumot is.
A táborozás második napján, kedden elmentünk a Hegyestűre. A Hegyestű
bazaltkúpjának tetejéről figyelhettük meg a Balaton-felvidék jellegzetes tájrészleteit, a
természet és ember együttélésének jellegzetes képét. Megtekintettük az egykori
bazaltbánya épületében létrehozott kiállítást, mely emléket állít a kőbányászatnak,
bemutatja a Balaton-felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit,
ásványait, és a nemzeti park természeti értékeit. Hazafelé megálltunk a Kékkúti
forrásnál, friss forrásvizet engedtünk kulacsainkba, miközben arról beszélgettünk, hogy
milyen károkat okoz a forrásvíz ipari mennyiségű kitermelése.
Délután ellátogattunk Szentbékkállán egy asztalosműhelybe, megnéztük a különböző
fafajokat, kérgükről szénlenyomatot készítettünk. Arról is beszélgettünk, hogy miben
segít számunkra a fa élőhelyén és később, kivágva mire tudjuk használni.
Szerdán a szentbékkállai kőtengerben jártunk. A kőtenger úgy keletkezett, hogy a
vulkanikus utóműködés idején ezen a vidéken hévizes források törtek föl, és a forró víz
az itt található fehér homokot kemény kőhalmazzá cementálta, ragasztotta össze. Ezek a
kövek az egykori Pannon-tenger homokturzásainak megkeményedett példányai, melyet
a későbbi időszakok szele látványos, helyenként bizarr formájúra alakított. Ezekből
kiváló malomköveket lehetett készíteni.
Útközben nagyon sok növénnyel ismerkedtünk meg, és kipróbáltuk az Ingó-kősziklát,
azt a hatalmas kőtömböt, mely nagy élményt nyújtva, akár egy ember súlya alatt is
elmozdul. A kőtenger csodálatos környezetében levéllenyomatokat is készítettünk.
Táborozásunk negyedik napján Tihanyba mentünk. Itt megtekintettük a csodálatos
Apátságot és a Belső-tó partján található Levendula Ház Látogatóközpontot is. Délután
Zánkára mentünk, ahol megmártóztunk a Balaton vizében.
Pénteken, a táborozásunk utolsó napján Salföldre látogattunk el. Megtekintettük a Pálos
kolostort, mely egy középkori kolostor romja, a mai Salföld falu határában.
Tanulmányoztuk az építészet különböző elemeit és a megmaradt falakból azt is
láthattuk, hogy hol volt a kolostor és melyik volt a hozzá tartozó templom.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi Majorjában gyönyörű
környezetben tekintettük meg az őshonos állatokat és a nagy élményt adó fotókiállítást.
A programok zárásaként elmentünk Balatonedericsre, ahol kellemes időt töltöttünk az
Afrika Múzeumban, megtekintve annak kiállítását és a hozzá tartozó állatkertet is.
Minden este feladatlapokkal idéztük fel az aznap tanult ismereteket, szép élményeinket
pedig egy útinaplóban örökítettük meg.
Nem maradtak el a kézműves foglalkozások sem. Sütöttünk keltkalácsot. Elkészítettük
az útinaplónk fedőlapját, dekupázsoltunk kavicsokra, festettünk csipeszeket, melyekre
aztán különböző mintákat ragasztottunk, pólót batikoltunk, mécsest készítettünk,
valamint mindenki készített egy tábori logót, melyre a legszebb élményünket
örökítettük meg.
Reggelinkről, ebédünkről és vacsoránkról helyben gondoskodtak, minden nap
finomakat ettünk. A menü nagyon változatos volt, ettünk sült húsokat, tésztát, házi
készítésű felvágottakat, zöldséget és gyümölcsöt egyaránt.
Kényelmesen utazhattunk, hiszen szállításunkról egy busz gondoskodott.
Mindenkinek köszönjük a sok új ismeretet és a szép élményeket is!

Ábrahám Judit tanárnő

2013. szeptember
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Tisztelt Horgásztársak !
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi ŐSZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2013. október 06 (vasárnap)
Helye:Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan 100 m
széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
06.30-tól: gyülekező a Premier Söröző teraszán
Röszke, Felszabadulás u.198.
07.00: Megnyitó, majd sorsolás.
07.30: Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (08.25-től etetés)
08.30-11.30: VERSENY
11.30-12.30: Mérlegelés
13.00-tól: Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 2500Ft/fő(felnőtt), 1000Ft/fő(női), 500 Ft/fő(ifi).
Gyermek kategória 14 év alatt (1998-as születéstől) ingyenes a
nevezés. Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában
(csütörtökönként 14- 17-ig), a Macsek kisállat eledel és
horgászboltban (hét közben de: 7,30- 12-ig, du. 14-től 17-ig-kivétel

Szeptember 25-én reggel ragyogó
időben gyülekeztek a gyerekek és
szüleik a már hagyománnyá vált
gyermek horgászversenyre. Több
gyermek is ismerősként tért vissza,
hiszen részt vettek a nyári horgásztáborban is. A sorsolás, valamit
a reggelire elfogyasztott finom
mustáros virsli után 35 ifjú hölgy és
úr vette fel a küzdelmet a halakkal.
Néhány kivételtől eltekintve minden
gyerek fogott halat, a versenyt
követő mérlegelés után kiderült,
hogy ki mennyit.

Leány kategóriában
1., Csányi Kitti
1700 gramm
2.,Fekete Tímea
1610 gramm
3.,Vajda Kinga
1310 gramm
Fiú Kategóriában
1.,Víg Szabolcs
4100 gramm
2.,Árva Zoltán
3100 gramm
3.,Simon Dániel
2980 gramm
Eredményhirdetés után az ifjú horgászok jó ízűen elfogyasztották a
megérdemelt pizzáikat és remélem
szép emlékekkel tértek haza.
ML

Falusi Suttogó

kedd délutánonként) 06305792616. A nevezési díjat a helyszínen is
ki lehet fizetni. Plusz ebédjegy 700 Ft.
Nevezési határidő: 2013. Szeptember október 04.
Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett díjazásban
részesül.
Különdíjak : Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban
részesül(min. 1000 gramm).
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező felszerelés).
Rakós bot használata, élőhal, halszelet csaliként alkalmazása és a
pergetés tilos!
Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége maximum 10 liter.
Ezenkívül még összesen 1,5 liter élő anyag megengedett.( csonti,
pinki, giliszta,szúnyoglárva)
A zsákmány mérése a helyszínen történik. (versenyállásokban)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban
megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs
érvényben. (állami horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza kell
engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási eredménybe.
-A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért keretes
haltartó háló használata kötelező
A rendezvény felelőse: Schreiter Zoltán. 06/70 4205500
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!

GYERMEK HORGÁSZVERSENY

Falusi Suttogó

Szén Depó
AKCIÓS ajánlata!
Legalább 10 q szén megrendelése
esetén ingyen házhozszállítás!!!
Olcsó kategóriás szenek:
Borsodi barna dió szén: 3500 Ft/q (3300-3500 kcal/kg)
Borsodi barna kocka szén: 3900/q (3400-3600 kcal/kg)
Borsodi Henger brikett: 3400 Ft/q (3000-3200 kcal/kg)
Borsodi Szén pellet:
3400 Ft/q (3000-3200 kcal/kg)
Minőségi szenek:
Sokolovi (cseh) barna dió:4400 Ft/q (3300 kcal/kg)
Legyel szén iszap: 5200 Ft/q (4200 kcal/kg)
Herkules (cseh) barna dió:5200 Ft/q (4650 kcal/kg)
Lengyel fekete kazán szén : 6300 Ft/q (6000 kcal/kg)
Klasszikus tokodi tojás brikett: 6850 Ft/q (5300 kcal/kg)
11,5 kg gázpalack csere: 4950 Ft/db
Valamint, kalodás akac, tölgy, és kalodás
kemény fa szelezék kapható.

Megrendelés sorrendjében szállítunk, amíg a
készlet tart! Áraink a 27% áfá-t tartalmazzák és
a készlet erejéig érvényesek.
Árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Érdeklődni :
hétköznap: 8:00-16:00, szombat: 8:00-12:00
Telefonszám: 30/5162431

7. oldal
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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

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

Röszkén,
a vasút mellett,
kövesúthoz közel

1 hektár
szántóföld
eladó.
Locsolási lehetőség:
fúrott kút van.
Érd:
délben vagy este a
06-30/400-43-13-as
telefonszámon.

Hosszú szünet után ismét vállalok

KÉSÉLEZÉST
(nagy-, kis-, darálókés, lyukastárcsa, bárd)

Hódi János: 70/935-49-63

2013. szeptember
ERŐ-

HARCBA
SZÁLL
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NULLA

NEK

MENNYBOLT

NEMZETI SZOBRÁSZUNK

FALU KÁRPÁTALJÁN

VÁLTAKOZÓ
ÁRAM JELE

Falusi Suttogó
FÉRFINÉV

REJTVÉNY

GYŐZELEM

ERE-

G

JÉVEL
TYÚKANYÓ
KICSINYE
CITÁL

SZILÁGYSÁGI
TELEPÜLÉS
TÖRTÉNELMI
IDŐSZAK

A DUNA
BALOLDALI
MELL.FO.

LATIN
KETTŐSBETŰ

ENERGIA

SZÍNEZÉK
CSOPORT

OROSZ
REPÜLŐ

EDÉNYTARTÓ
PÓZNA

Rejtvényünk beküldendő két fő
sorában Joseph Joubert (17541824) francia író, műkritikus
tömör, humanista gondolata
rejtőzködik.
Előző feladványunk
megfejtése: Kalánvert
galuskaleves, Hagymaposzora,
Krumplikása,
Paszúrleves, Málé

SZÁRMAZIK

HORDÓ
MÉRTÉK

Erőnek erejével

MEZŐGAZDASÁGI

NEUTRON

RAGADOZÓ
PIKKELYES

CSONKA
SZOBOR

PADLÓ
TAKARÓ

FON. MSH.

ÁDÁM ÉS ÉVA
ELSŐ GYERMEKE

IDEGEN GÁZ

A nyertes TÓTH SZILVIA
(Röszke, József A. utca)
a Teleházban veheti át
jutalmát.
Megfejtéseiket interneten a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

PORCIÓZ
GYŐRHÖZ
KÖZELI
TELEPÜLÉS
RÖVID
GÉPKOCSI

FÉLEZER!

PÓLUS

FORRASZTÓ
FÉM

STB.
LATINUL

KELTA
NÉPCSOP.

LORENZÓ
BECENEVE

KÖLTŐI SZÍV

PIRÍTOTT
LISZT

KAKAS
PÁRJA

ÜZENETET
KÜLD

SERTÉSLAK

ALÁJA
CSEPEREG

TOROK
RÉSZE
KÉN VJ.
VÍZPARTI
RIGÓ

KALAUZ
NÉLKÜLI

BARKÁCSLAP
VOLT

NÉMET
VÁROS

ROMÁNIAI
MAGYAR ÍRÓ V.

MAGA

KIS ILONA
KORSZERŰ
ENERGIAFORRÁS
DUNA MENTI
TELEPÜLÉS

FALUSI SUTTOGÓ
FÉRFINÉV

Röszke Község Képviselő
Testületének lapja

ÉG
NŐI NÉV

Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92
KÉTES!

HÁZVÉG!

…GROS;
NAGYBAN

IRODALMI
NAPILAP VOLT

LONDON
HATÁRAI

FÉLTVE ÓV

JEGYZETEL

HATÁROZATLAN
NÉVELŐ

ELESÉG

Szerkesztőség:

OLASZ FOCI- VITÁBAN ÁLL
CSAPAT;
UNITED
… MILAN
STATES

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.
AZ ILLETŐ
TETEJÉRE

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

R

Megjelenik havonta
1400 példányban.
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Anyakönyvi hírek
KERESZTELTEK:
Július 7.: Mityók Lili, Mityók Gábor és
Bödecs Adrienn gyermeke
Július 21.: Balla Bernadett Viktória,
Balla Attila és Lajos Gabriella
gyermeke
Július 21.: Császár Anna, Császár
Barnabás és Lajos Gabriella gyermeke
Július 21.: Karalyos Bence, Karalyos
Róbert és Rutai Renáta gyermeke
Július 28.: Tiszai-Nagy Gréta Lilla,
Tiszai József és Nagy Szilvia gyermeke
Augusztus 10.: Vlocskó Zalán Sándor,
Dr. Vlocskó Máté és Horváth Noémi
gyermeke
Augusztus 18.: Kele Zselyke Lilla, Kele
Tamás és Fábián Alexandra gyermeke

2013. szeptember

Röszkei Páduai Szent Antal 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 és 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

TEMETÉSEK:
Július 8.: Barcsné Vér Gyöngyi (†2013. július 1., életének 36. évében)
Július 12.: Guczi Ferencné Szabó Piroska (†2013. július 4., életének 84. évében)
Augusztus 15.: Császár Lajosné Papp Irén (†2013. augusztus 7., életének 70. évében)
Augusztus 16.: Kószó Kálmánné Szűcs Jusztina (†2013. augusztus 7., életének 90.
évében)
Augusztus 21.: Kasza Mátyásné Oláh Irén (†2013. augusztus 11., életének 71. évében)
Augusztus 27.: Németh Gyuláné Borbély Irén (†2013. augusztus 19., életének 86.
évében)

HIRDETÉSEK:
Október 5-én, szombaton kerül sor a szegedi Piarista Gimnáziumban a Szent Gellért Egyházmegyei Ifjúsági Napra, melyre
szeretettel hívunk és várunk minden 13 és 20 év közötti fiatalt. Ha szeretnének közösen velünk jönni a programra, jelezzék ezt Kiss
Gábor tanár úrnak vagy Vargáné Ábrahám Ildikó tanárnőnek, ill. írjanak üzenetet a röszkei plébánia facebook-oldalára.
A jubiláns házasok miséjét október 13-án, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel. Kérjük azokat a jubiláló házaspárokat, akik nem
Röszkén kötöttek egyházi házasságot, de Röszkén élnek, jelezzék ezt a sekrestyében vagy a plébániahivatalban.

A RÖSZKEI PÁDUAI SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG
LITURGIKUS ÉS HITOKTATÁSI RENDJE SZEPTEMBERTŐL:
Liturgikus rend:
Hétfő
Kedd

Szerda

Csütörtök
Péntek
Szombat és
vasárnap

rózsafüzér
szentmise [Szent Antal-katekézissel]
és Szent Antal litánia
igeliturgia és katekézis a hitről az
Újszövetség apostoli levelei, a
Katolikus Egyház Katekizmusa,
valamint pápai enciklikák alapján
Zsolozsma (benne: Boldog II. János
Pál imakatekézisei)
bűnbánati liturgia és szentségimádás,
gyónási lehetőség
változatlan miserend

▪ Azokon a hétköznapokon, amikor előjegyzett
miseszándék van szerdán, csütörtökön és pénteken, a
szentmiséket megtartjuk.
▪ Minden hónap első vasárnapján 11 órakor
gyermekmisét tartunk a templomban.
Hitoktatás:
Az óvodai hittanos foglalkozások szerdánként 16.30 és 17
óra között lesznek megtartva a Kartal-házban.
Plébániai hittanos foglalkozások (azoknak, akik nem
tudnak iskolai hittanórákon részt venni + akik az iskolai
etika-oktatáson vesznek részt, de szeretnének hittanra is járni
+ akik az iskolai hittan mellett egy gyakorlatiasabb,
kötetlenebb hittanos foglalkozást is igényelnek +
mindenkinek, aki a korosztályban érintett és szívesen jönne)
a Kartal-házban:

1-4. osztályosok részére: péntekenként 16.00-16.45-ig;
5-8. osztályosok részére: péntekenként 17.00-17.45-ig;
Középiskolások részére (a Tabu-Caféban): vasárnaponként
17.00-18.00-ig.
Ugyanakkor kérjük az érintett tanulókat és szüleiket, ha
nem megfelelő a javasolt időpont bármelyike, tegyenek új
javaslatokat közvetlenül Vargáné Ábrahám Ildikó
tanárnőnél, ill. a plébániahivatalban.
Iskolai hittan:
Mint kötelezően választható hit-és erkölcstan: 1. és 5.
osztályosok részére órarendi keretek között heti egy órában
Az alsós évfolyamoknál a szentségfelvétel szerint:
▪ 3. osztály végén: részesülés a bűnbocsánat
szentségében (első gyónás)
▪ 4. osztály végén: elsőáldozás
A 2013/14-es tanévben azok a negyedik vagy felsőbb
osztályos tanulók lehetnek a húsvéti ünnepkörben
elsőáldozók, akik ebben a tanévben hittanoktatásban vesznek
részt, és havonta legalább egy szentmisén jelen vannak, amit
miseigazolványukkal tudnak igazolni.
Minden más esetben a korábbi egyházközségi hitoktatási
szabályozás feltételei érvényesek.
Október 23-ig várjuk azoknak a 8. osztályos, vagy általános
iskolát már végzett fiataloknak a jelentkezését, akik 2013
tavaszán szeretnének Röszkén bérmálkozni. Jelentkezésüket
személyesen tegyék meg a plébániahivatalban vagy Kiss
Gábor hittanár úrnál/hitoktatási referensnél.

(folyt. a köv. oldalon – szerk.)

10. oldal

Falusi Suttogó

Augusztus 22. és 24. között egyházközségi zarándokutat és történelmi kirándulást szerveztünk a Bánságba. Az út során meglátogattuk Arad
és Temesvár nevezetességeit, közösen imádkoztunk a 13 aradi vértanú kivégzésének helyszínén, ellátogattunk a világosi fegyverletétel
színhelyére, szentmisét mutattunk be a máriaradnai bazilikában, megmásztuk magos Déva várát, körbenéztük a gyönyörű vajdahunyadi
várkastélyt, eljutottunk Végvárra, Röszke testvértelepülésére (épp a falunapon), ahol megtekintettük a református templomot és a katolikus
imaházat, és nem utolsósorban meglátogattuk a Szent Ferenc Alapítvány dévai gyermekotthonát, amelyet 20 évvel ezelőtt hozott létre Böjte Csaba a legszegényebb erdélyi
magyar gyermekek iskoláztatására. Egyúttal átadtuk azokat a Punk Mária-versesköteteket is,
amelyeket bárki megvásárolhatott és felajánlhatott a dévai gyermekek számára egy több
hónapon át meghirdetett akció keretében.
Ezúton is köszönjük, hogy sokan támogatták
kezdeményezésünket,
és
így
számos
gyermeknek tudtunk egy nagyon személyes
ajándékkal kedveskedni.

TÁMOP 2.1.2 „Tudások a jövőd”
Eddigi eredmények
Tíz hónap eltelte után egy kis összegzésre vállalkoztam, melyet
szeretnék Önökkel megosztani. A napokban indult el a negyedik
röszkei képzés, ami azt jelenti, hogy közel 50 fő tanulni vágyó
helyi lakos tudta képezni magát kedvezményesen. A TÁMOP
2.1.2 program keretében eddig igénybe vett uniós hozzájárulás
több mint 3 millió forint. És még nincs vége. A program zárás
2014 augusztusában lesz. Eddig az angol nyelv volt a favorit,
szeretnénk indítani számítástechnika témában is képzést, de
sajnos nincs rá befolyásunk, hogy a képző intézmények mikor
tudnak településünkre hozni tanfolyamokat. Köszönöm
azoknak, akik eddig lelkesen részt vettek a programban. Akik
regisztráltak és eddig nem volt módjuk igénybe venni a
kedvezményt, azok kérem, figyeljék a hirdetéseimet a teleház
honlapján és a Facebook-on, olvassák rendszeresen e-mailjeiket
vagy személyesen érdeklődjenek a teleházban. Próbálok a
közeljövőben nekik tetsző programot indítani, és akkor
reménykedem benne, hogy időt tudnak szakítani erre a
rendkívül kedvezményes lehetőségre.
Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy folyamatosan
érdeklődtem a tanulóktól, és mindkét képző intézmény
oktatójával, a színvonallal maximálisan meg voltak elégedve a
résztvevők.
Perlakiné Ács Mária
eTanácsadó
30/432-6988
pam58@citromail.hu

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a figyelmet, hogy egyes
beruházási támogatásoknál háromhavonta lehet kifizetési kérelmet beadni, így
akik ezt augusztus végéig megteszik, a december 31-ig tartó időszakban két
kifizetési kérelmet is benyújthatnak! A lehetőség az alábbi jogcímekre
vonatkozik:
- Állattartó
telepek
korszerűsítése a 27/2007.
(IV.17.)
FVM
rendelet alapján 2009. november 15. - 2009. december 15. között benyújtott
támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÁTK III. 3. benyújtási
időszak),
- Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági
üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése - a 34/2008. (III.27.) FVM
rendeletalapján 2011. szeptember 15. - 2011. október 14. között benyújtott
támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (Öntözés 4. benyújtási
időszak),
- Kertészet korszerűsítése - a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet alapján 2012.
január 1. - 31. között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő
ügyek (Kert. korsz. 3. benyújtási időszak),
- Mezőgazdasági utak fejlesztése - a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján
2012. január 1. - 31. között benyújtott támogatási kérelmek alapján
folyamatban lévő ügyek (Mg. út 2. benyújtási időszak),
- Mezőgazdasági termékek értéknövelése - a 49/2012. (V. 22.) VM
rendeletalapján 2012. június 22. - 2012. július 23. között benyújtott támogatási
kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÉLIP 3. benyújtási időszak).
- Állattartó telepek korszerűsítése - a 61/2012. (VI.29.) VM rendelet alapján
2012. augusztus 1. - 2012. augusztus 31. között benyújtott támogatási
kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÁTK IV. 4. benyújtási időszak),
A szabályozás célja annak elősegítése, hogy a beruházásokhoz szükséges
források biztosítása ütemesebb legyen. A kifizetési kérelmeket továbbra is
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, - a 2013. augusztus 1-jén
nyíló időszakban - 2013. december 31-én éjfélig lehet benyújtani!
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2013. szeptember
Támogatóink:

Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat
a Falusi Suttogó szeptemberi sportoldalán.
Labdarúgás: E havi beszámolómat teljes
oldallal a labdarúgásnak, közelebbről a
helyi focinak és két, a szakosztály által
lebonyolított rendezvénynek szentelem! A
betűk
mellett
képekkel
szeretném
illusztrálni a két rendezvény történéseinek
egy-egy pillanatát!
Első ízben és hagyományteremtő célzattal
került megrendezésre 2013. 08. 12. és 2013.
08. 17. között az U-14 és az U-16-os
korosztálynak
kiírt
„Első
Röszkei
Focitábor”. Szalma (Poló) Gábor, mint
edző és ötletgazda ültette a fülembe, hogy
csinálni kellene a gyerekeknek a nyári
szünidő alatt valami értelmes és
hasznos időtöltést. Gábor kész
tervekkel, napokra lebontva, edzéstervvel, órákra beosztva szervezte
meg a tizennégy jelentkező gyerek
életét. Ezekben a tervekben technikai, koordinációs, erőnléti, zenés fitnesz, egyéni és kapusedzés is szerepelt. A napi program minden reggel
nyolckor kezdődött bemelegítéssel,
az erőnléti, technikai feladatok után
jött a tízórai gyümölcs. Ennek elfogyasztása után labdás játék következett, majd indult a társaság az
iskola étkezdéjébe, az ebéd elfogyasztására. Ebéd után az Ifjúsági
Közösségi Házban pihenés, szieszta,
filmvetítés. Fél kettőig tartó pihenés
után, újból a labdáé volt a főszerep:
technikai edzés, egy kis erőnléti
elemekkel spékelve. Délután háromtól kicsit más játék, csocsó
bajnokság és darts bajnokság.
Fél négytől uzsonna, majd négy órától, kötöttségektől mentes, kiskapus szabad játék, mely tizenhét
óráig tartott, amikorra is eljött a
táborzárás.
Befejezésül, az ötödik nap zárásaként, tárcsán sült finomságokkal
leptük meg a gyerekeket és lakomával zártuk az öt napos tábort.
A szakmai lebonyolításhoz segítségeket toboroztunk, Császár Károly,
Tanács Roland és Csikós János
személyében. Le lettek osztva a
szerepek a szakmai és a technikai
feladatok
megvalósítására.
A
szegedi vendégedzők, Papp Róbert, a kapus edző, Pluhár Gábor
által tartott foglalkozások változatosságot, és színt vittek a napi programokba. A Szalma család apraja-nagyja, a sikeres és színvonalas
lebonyolítás érdekében, aktiválva lett Gábor által! Hajni asszony, a háttér biztosító szerepét felvállalva, mindenben segített, ahol csak
tudott. Niki, Hajnival együtt, zenés tornával ébresztette, melegítette be a reggel érkező, még félig alvó táborlakókat. Gergő, a Tisza
Volán és a SZVSE csapatainál megszerzett tapasztalatokat adta át edzés formájában a gyerekeknek.
(folyt. a köv. oldalon –szerk.)
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Gábor egy hét szabadságot vett ki a
munkahelyén, hogy tervét elképzelése szerint, sikeresen kivitelezni
tudja! Azt, hogy megérte-e a
fáradozásokat, a ráfordított időt, a
belefektetett pénzt, a gyerekek tudnák megmondani, én csak, remélni
tudom, hogy igen! A tábor öt
napjának lebonyolításáért a köszönetnyilvánításom, először is a Szalma családé! Köszönet a segítő
edzőknek a szakmai munkáért! Köszönöm a finom tízóraikat, ebédeket
és uzsonnákat az iskola konyha összes dolgozójának! Köszönet Borbásné Márki Márta polgármester asszonynak az Ifjúsági Közösségi
Ház biztosításáért!
„Röszke Kupa” néven, ugyancsak először és hagyományteremtő célzattal került megrendezésre, 2013. augusztus
17–én, a Benkóczy Béla sporttelepen, egy négycsapatos foci
torna. A szegedi „Marika
Kupa” megnyerése után jött az
ötlet, talán mi is életre
hívhatnánk egy saját tornát. A
röszkei labdarúgás helyzetéről
és jövőjéről megtartott válságtanácskozáson Borbásné
Márki Márta polgármester
asszony felvállalta ennek a
tornának az anyagi vonzatát!
Az egyesület, a szervezéstől a
lebonyolításig adta bele a lehetőségeit. A négy csapat: a Zákányszék, a Domaszék, a Móravárosi Kinizsi és természetesen a hazaiak. Délelőtt a
selejtezők bonyolódtak: Röszke - Domaszék 5 – 1, a Móraváros - Zákányszék 4 - 3. Délután lettek lejátszva a helyosztó mérkőzések. Először a
harmadik helyért játszottak a csapatok. Zákányszék – Domaszék 6 – 2. Ezzel harmadik, bronzérmes lett a Zákányszék! Következett a döntő,
melynek eredménye: Röszke – Móravárosi Kinizsi 1 - 2!!! A győzelemmel a Móravárosi Kinizsi trófeái közé került az első „Röszke Kupa”!!!
Meglepetés volt a hazaiaknak a döntő és az eredmény. Az első félidőt ellazsálta a Röszke, azt hitték, elég, ha a cipőjük fent van a pályán, félidő: 0
– 2, a Kinizsi javára! Aztán ilyenkor, ahogy lenni szokott, hiába produkáltak egy fergeteges második félidőt, helyzetek sokaságával, kapufákkal
tarkítva a hazaiak, nem sikerült semmi, csak a szépítésre tellett! A torna zárásaként, a Kátai Kálmán és Kátai Attila által megfőzött finom
pörköltet, amit ezúton köszönök meg nekik, fogyasztották el a győztesek és a vesztesek, jó étvággyal! Köszönettel tartozom, a torna megrendezés
lehetőségéért Borbásné Márki Márta polgármester asszonynak, valamint, Szekeresné Ábrahám Gyöngyi művelődési ház vezetőnek a
technikai segítségért!
Az ezüstérmes csapat

Magyar Kupa: első tétmérkőzésen a Röszke 3 – 2 arányban nyert Domaszéken! Bajnoki fordulón viszont nem lett siker, hiszen hazai
környezetben kikapott a csapat 0 – 2-re a Forráskút gárdájától. Nem láttam a mérkőzést, egybehangzó vélemények szerint, nem érdemeltek
vereséget, de sajnos ezt a játékot gólra játsszák. A második bajnokira a tavalyi bajnok, Mórahalomra szólította a sorsolás a mieinket. Izgalmas,
akciódús mérkőzést láthattak a nézők, helyzetek és gólok egyformán mindkét oldalon! Elismerés a Röszke minden játékosának, a győzni
akarásért, kicsi szerencsével el lehetett volna hozni a három pontot. Összességében igazságos pontosztozkodás: Mórahalom VSE – Röszke SK
(1 – 1) 3 – 3.
Az újságunk terjedelmi korlátjai miatt, honlapunkon (www.roszke) sportoldalán tudok az érdeklődőknek több képpel szolgálni az „Első Röszkei
Focitábor”eseményeiről.
HB

KUBAI
NÓRA KITTI
2013. 08.01.
Anya:
Siklódi Éva Mónika
Apa: Kubai Róbert

Kedves Lakosok!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény értelmében minden települési
önkormányzatnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal kell
rendelkeznie. Röszke Község képviselő-testülete 2013. június 26.-án
fogadta el Röszke Község Önkormányzatának 2013-2018 évre szóló
Esélyegyenlőségi programját, amely komplett helyzetelemzéseket és
intézkedéseket tartalmaz öt évre vonatkozólag a következő
célcsoportokat figyelembe véve: idősek, gyermekek, nők, fogyatékkal
élők és a mélyszegénységben élők csoportját. A 321/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet alapján az esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez a
Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) nyújtott mentori segítséget
Az esélyegyenlőségi program bárki számára elérhető és olvasható a
település honlapján www.roszke.hu, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Szűcs Judit

