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Október

Röszke Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2014. évre kiírja a
BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók, valamint
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.

Tisztelettel meghívjuk a község lakóit nemzeti ünnepünkön,
2013. október 23-án a művelődési ház parkjában 16 órai
kezdettel tartandó szabadtéri szentmisére.
A szentmisét követően megkoszorúzzuk Nagy Imre, a
forradalom mártírjának emléktábláját, majd virágot helyezünk el
a Nemzeti Emlékmű előtt. Ezt követően a II. világháború
röszkei áldozatainak emlékére gyújtunk gyertyákat.
Tisztelegjünk az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emléke előtt!
Rossz idő esetén a szentmisét a templomban tartjuk.

Töklámpások délutánja a művelődési házban
Október 30-án, szerdán 13-tól 18 óráig
várunk minden vállalkozó szellemű fiatalt
és felnőttet egyaránt a művelődési házba,
ahol töklámpásokat lehet készíteni egy
kellemes hangulatú délután keretében. A
tökök faragásának tétje is van, községünk
Ifjúsági Önkormányzatának képviselői fogják az elkészült remekműveket zsűrizni, és
a legjobbak apró díjazásban is részesülnek. A program végén pedig a
művelődési ház kertjében sorba állítjuk a kész lámpásokat, és
egyszerre gyújtjuk meg a bennük lévő mécseseket. A rendezvény
ingyenes, azonban kérjük az érdeklődőket, lehetőség szerint október
25-ig jelezzék részvételi szándékukat a művelődési házban lévő
IKSZT iroda munkatársainál, vagy az ikszt.roszke@gmail.com email címen.
Tóth Kitti

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
(Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.) A
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését
és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázathoz csatolandó
kötelező melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhetők.
A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei 2013.
október 14-től tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
honlapján (http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak
még további információhoz a pályázat benyújtásának
részletes feltételeiről.
A pályázat benyújtási határideje 2013. november
15.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, - de 2014/2015.
tanévben tanulmányaikat ténylegesen megkezdő fiatalok jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali
tagozatos képzésben vesznek részt.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda
Zoltánné és Bite Sándorné ad.
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Falusi Suttogó

Tisztelettel meghívjuk a község lakóit 2013. november 18-22 között
megrendezésre kerülő Klebelsberg-hetünkre.
Programjainkon előadást hallhatnak Glattfelder Gyula megyés püspök életéről és munkáságáról dr. Liszkai Tamás plébános
előadásában, az I. világháború hadtörténetéről, és az ezt követő korszakról Pintér István történész őrnagy tolmácsolásában.
A gyermekeink egészségéről is szó lesz, Zsigáné Nyári Zita DSGM szakgyógytornász a Dévény-módszerről tart előadást.
Alkotóházzal is készülünk, melynek témája a környezetünk megóvása. Pet palackokból készítünk nagyon szép ajándéktárgyakat és
díszeket. Közös családfa-készítésre is invitáljuk az érdeklődőket, melynek során több generációt átölelő családfák ábrázolására nyílik
lehetőség. Csütörtökön vendégünk lesz Bálint György, akit az ország Bálint gazdaként ismerhetett meg a televízió képernyőin keresztül.
A Klebelsberg-hét záró napján Klebelsberg nyomába eredünk az általános iskola 4. osztályos tanulóinak segítségével.
A hét minden napján esti filmvetítésre várunk mindenkit, ahol 1931 -1932 évben készült és bemutatott filmeket tekinthetnek meg.
A részletes programokról a Suttogó novemberi számából tájékozódhatnak. A belépés díjtalan.
Mindenkit nagy szeretettel várunk rendezvényünkre.

Kultúr úton voltunk
Szeptember 14-én az általános
iskola 6. osztályos növendékeivel
kulturális sétát tettünk a településen. Megnéztük a régi
korokat idéző intézményeket és
épületeket, illetve felidéztük milyen volt akkor a falusi élet a
mindennapokban. A gyerekek bemutatták osztálytársaiknak az
intézmények történetét, történelmét és jelentőségét. Felmentünk a
templom tornyába, a művelődési házban megnéztük a régi mozigépet és a Gyula
Püspök Iskolában visszaidézhettük, hogy régen milyen is volt iskolába járni. A sétát követően a művelődési házban zsíros kenyérrel,
almával és hagymával töltöttük fel a lesétált energiáinkat. Ezt követően vetélkedőkkel, feladatokkal és sok-sok mókával zártuk a
napot.

ÁLLÁSKERESŐ PORTÁLOK – ELŐNYÖK ÉS BUKTATÓK
Az álláskeresés egyre elterjedtebb formája az internetes kutatás, amikor netes portálokon tudunk a különböző munkalehetőségek közül
válogatni. Azonban ezeknek az oldalaknak is vannak buktatói, amiket sokszor figyelmen kívül hagynak az állást oly szorgosan
keresők. Ezért szeretnénk a munkakeresőknek segíteni, így nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt 2013. november 6-án, szerdán
17 órára a művelődési házba, ahol megmutatjuk, hogyan kell ezeket az oldalakat biztonságosan használni, vagy éppen mire kell
figyelni adataink felöltésekor. A program ingyenes, minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Tóth Kitti

Zacher Gábor és mindennapi mérgeink
Körülbelül egy évvel ezelőtt merült fel bennünk annak az ötletnek gondolata, hogy
előadóként meghívjuk településünkre dr. Zacher Gábort, az „ország kedvenc
toxikológusát”. Megkértük, tartson egy egészségfejlesztő előadást mindennapi
mérgeinkről.
Október 10-én el is látogatott hozzánk, és előadását követően a következő élményekről tudunk beszámolni.
Egyrészt
megtudtuk,
hogy Zacher doktor egy
végtelenül szimpatikus,
hihetetlen munkabírású, remek humorral rendelkező ember. Szimpatikus,
hogy a mondandóját nem a szó szoros értelmében vett prevencióra építette,
hanem hangsúlyozta a nevelés, a gyerekre való odafigyelés fontosságát.
Tetszett, hogy határozottan állást foglal a drogok ellen, de nem ítélkezik.
Felvilágosítással szolgált egy kicsit az életéről, a drogok világáról. Mindezt
színesen, néhol viccesen, mégis kellő komolysággal és úgy, hogy mindenki számára érthető legyen. Köszönjük mindenkinek, aki
eljött és meghallgatta őt, valamint reméljük mindenki hasznos információkkal és élményekkel gazdagon tért haza.
Tóth Kitti, Szűcs Judit
IKSZT munkatársak

3. oldal
Az elmúlt hónap történései a falunk és az önkormányzatunk
háza táján is kedvezőek voltak. Értek ezalatt egy jól sikerült
rendezvényt, vagy egy közös programot, mely megvalósítása
kapcsán mindannyian „gazdagodunk”.
Szép
kezdeményezés
folytatódott
szeptember
23-án
községünkben, hiszen a tavaszi „forduló” után ősszel is sor
került az Unilever röszkei gyárában dolgozó munkatársak
közreműködésével arra a karitatív napra, melynek keretében a
gyár dolgozói a falunknak, az intézményeinknek ajánlották fel
munkájukat. A cég vezetői voltak a kezdeményezői ennek a
szép programnak, melynek kapcsán az óvodában és az
iskolában kerítést festettek, a védelmi központ mögötti fásbokros területen pedig a cserjeírtási munkákat végeztek a
csapatok. A napot egy közös ebéd zárta a művelődési házban. A
köszönet minden résztvevőt, legyen az vezető, vagy kétkezi
munkás, méltán megillet részünkről. Nagy öröm, hogy a
falunkhoz való kötődés nem csak az itt élőkben van meg,
hanem a gyár dolgozói között is, annak ellenére, hogy nem
Röszkén élnek. Csak remélni tudom, hogy lesz jövőre folytatás,
addig is épül-szépül a védelmi központ mögötti terület, ahol egy
műfüves grundfoci pálya és egy szabadidő park kerül ez év
őszén és jövő év tavaszán kialakításra.
Fantasztikusan sikerült szeptember 28-án az ovis Családi Nap,
és délután, az ifjúsági ház udvarán a sütős-főzős szabadidős
programunk. Aki részt vett rajta, az tudja csak igazán! A
kisgyermekes családok éppúgy eljöttek a ragyogó őszi időben,
mint a nyugdíjas klubjaink tagjai és mások is, akik közösségek,
csoportok képviselőjeként, vagy csak egy szép nap reményében
látogattak el a programra. Főztünk lecsót, lobogott a
falukemencében a tűz, a férfiak fűtöttek, a lányok, asszonyok
tésztát dagasztottak, sültek a finomabbnál finomabb kelt
kalácsok, szóval igazán szívet-lelket gyönyörködtető és
családias program sikerült. A lovaskocsis Paprika-park
látogatás családostól ugyanúgy benne volt a napban, mint a
gyerekek szabad játéka, az ugrálóvárak, a finomságok
kóstolása, a szülők kötetlen nyugalmas beszélgetése és a
jókedv! A nap zárásaként többen megfogalmaztuk, hogy a
kemencénk melege és a jókedvünk egy igazán szeretetteljes
családi-baráti napot eredményezett. Mindenkinek köszönet, aki
segített a szervezésben, előkészítésben, az étkek készítésében és

UTAK A MUNKA VILÁGÁBA
Hátrányos helyzetű nők képzése Röszkén
Mindenkinek, jelenlegi élethelyzetétől
függően, más-más módszer lehet a
megoldás. A közeljövőben megvalósítandó
tanfolyam elvégzésével olyan rétegek
kaphatnak lehetőséget, új esélyt személyes életükben, melyek
jelenleg szinte semmilyen módon nem juthatnak képzettségüknek
és tudásuknak megfelelő munkához. Az esélyteremtés egyik fontos
eszköze egy munkaerő piaci tréningen való részvétel, 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 vállalkozással
összefüggő ismeretek elsajátítása, hiszen ennek segítségével saját
maga foglalkoztatója lehet valaki. Mint tudjuk, az őstermelés is egy
vállalkozás, arra is hasonló szabályok vonatkoznak. (A
közelmúltban megtartott ilyen témájú IKSZT rendezvény, ahol a
vállalkozóvá válás és a cégek működtetésének fontos kérdéseiről
hallhattunk rendkívül érdekes előadást, sajnos nagyon gyér
érdeklődés mellett zajlott.)
Elsősorban a gyesről, gyedről visszatérő anyukák részvételére
számítunk, akik újra szeretnének visszatérni a munkába. A másik
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elhozta gyermekeit, családját a programra. Lesz folytatás,
tavasszal!
Részt vettem Szerbiában, Óbecsén egy szakmai programon a
napokban, ahol a szociális ellátórendszerünkről, a családok,
gyermekek és idős korúak támogatásáról tarthattam egy
előadást. Röszkén a szociális ellátórendszer munkája
példaértékű, a szerb intézmények és szervezetek jelen lévő
képviselői is elismerően nyilatkoztak munkánkról. E témához
kapcsolható a nagy sikerű Idősek Napja ünnepségünk is, amit
október 03-án tartottunk. Több éve már, hogy a sportcsarnokban
rendezzük az ünnepséget, hiszen máshová nem is férnénk be, az
idén is közel négyszázan vettünk részt a köszöntésen. A finom
pörkölt, a jó italok, a műsor és a zene megtette a hatását, úgy
láttam, igazán jól érezték magukat az ünnepelt 65 év felettiek!
Szépen halad a szennyvíztisztító felújítási KEOP-os
pályázatunk megvalósítása, sok-sok adminisztráció, egyeztetés,
a kivitelezővel történő napi kapcsolattartás és odafigyelés
szükséges még ahhoz, hogy 2014 félévkor befejeződhessen a
felújítás.
Az elmúlt alkalommal írtam arról, hogy sajnos nem kaptunk
támogatást a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó
pályázatunkon. Az önkormányzat féléves költségvetési
helyzetünket értékelő testületi ülésen a számadatokat
megvizsgálva, sajnos úgy összegezhetünk, hogy a tavalyi évhez
viszonyítva jelentősen csökkentek önkormányzatunk pénzügyi
lehetőségei. Oka ennek az átalakult központi finanszírozás,
melynek eredményeképpen jóval kevesebb a bevételünk, mint
előző években. Működőképességünk és az intézményeink
finanszírozása biztosított, hiszen ez elsődleges feladatunk. A
kevésből is igyekszünk jól gazdálkodni, ezért is volt nagyon
fájó, hogy nem nyert a fentebb említett térfigyelő kamerákra
vonatkozó pályázatunk. Mégis megcsináljuk, önerőből, saját
forrásaink terhére fogunk kamerákat telepíteni a védelmi
központ mögötti területre, a sportpályára és játszótereink
környezetébe, hogy ne fordulhassanak elő a közeljövőben olyan
rongálások és értelmetlen vandalizmus, mely az értékeket
semmibe véve válogatás nélkül pusztít. Tízegynéhány kamera
figyeli majd ezeket a helyeket, hogy a rongálók felelősségre
vonásra is kerülhessenek!
Borbásné Márki Márta
hátrányos helyzetű csoport az ötven év feletti, a munka világából
tartósan kiszorult nők, akik még nagyon aktívak, megbízható
tudással és hosszú szakmai gyakorlattal bírnak, ezért értékes
alanyai a munkaerőpiacnak.
Tisztázzuk, hogy mi is az a távmunka! A távmunka végzés a
munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott,
olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy
számítástechnikai
eszközökkel
végeznek,
és
eredményét
elektronikusan továbbítják a munkáltatónak. Nem távmunka, ha a
munkáltató engedélyezi, hogy a munkavállaló a munkáját az
otthonában
végezze,
és
ennek
során
valamilyen
információtechnológiai vagy számítástechnikai eszköz (skype,
email) útján tartsa a kapcsolatot munkatársaival, munkáltatójával!
Mindebből következik, hogy az ilyen atipikus foglalkoztatáshoz
bizonyos fokú számítástechnikai jártasság szükséges. A távmunka
szabályait az új Munka Törvénykönyve 196. -197 § részletesen
rögzíti.
Az oktatás elméleti és gyakorlati részét is természetesen Röszkén
fogjuk tartani, az időtartama 2+2+3 nap lesz, modul rendszerben.
Valószínűleg december elején indul a program. Kérem, hogy minél
előbb jelezzék részvételi szándékukat a teleházban! 62/573-870.
A tematika is változhat még a jelentkezők összetételétől függően,
mindenképpen a helyi igényeknek szeretnénk megfelelni. A
részvétel ingyenes, hiszen a Nemzeti Együttműködési Alaptól
nyert szakmai pályázatunk nyújt erre fedezetet.
Perlakiné Ács Mária

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” elnevezésű kezdeményezést azzal a céllal hívták életre, hogy Szent Mihály ünnepén két
napos, tematikus programsorozatok keretében minden csatlakozni kívánó település megmutathassa, milyen szép az országunk, mennyi
értéket őriznek a falvak és a városok, és hogy milyen csodálatos emberek laknak ebben a kishazában. Szent Mihály napjának üzenete
éppen ebben rejlik: újra felfedezni értékeinket, összetalálkozni, s együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink. Itt vagyunk itthon.
A hétvége zárásaként, szeptember 29-én vasárnap, este fél tízkor az ország több mint 1300 településén egy időben lobbant fel Szent
Mihály tüze – összetartozásunk szimbólumaként.
Miért épp Szent Mihálykor?
A régiek az évkör harmadik fordultával, az év harmadik kapujában fejezték be a
betakarítást, lezárva ezzel a mezőgazdasági évet. Eleink a “Tűz angyalának”
napján pásztortüzeket gyújtottak, jelezve a kinti legelőkről hazatérők útját, s azt,
hogy hamarosan a nyáj és a pásztor is megpihenhet az otthoni világban. Mihály
nap fordulóján a parasztkalendáriumban a terménnyel és az állatokkal való
elszámolás után a vigasság 40 napos ideje kezdődött el. Ez a Kisfarsang ideje, a
nagy őszi vásárok, lakodalmak, szüreti bálok időszaka, amikor Borszűrő Szent
Mihály segedelmével még az újbor is kiforr. Örömünnepek sora vette kezdetét,
mert ilyenkor mindenki hazatalált.
Röszke is csatlakozott a programsorozathoz, így első ízben került megrendezésre
szeptember utolsó hétvégéjén a Röszkei Paprika Napok. Igazi közös munka volt
ez, az Önkormányzat és intézményeinek, civil szervezeteinek összefogásával
valósult meg a két napos
rendezvénysorozat.
Szombaton verőfényes,
csodálatos
napsütéssel
vártuk az óvodába a
kisgyermekes családokat,
ahol zenés műsorral, kézműveskedéssel és sok-sok
játékkal,
ugrálóvárral
kedveskedtünk az érdeklődőknek. A Paprika
Napokra tekintettel a Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub tagjai eredeti Délalföldi dalokat énekeltek
és több-kevesebb sikerrel
tanították nekünk a fűszerpaprika fűzés tudományát.
Ebédre Polgármester Aszszony főzött paprikás
lecsót, ami olyan nagy
sikert aratott, hogy egy
szempillantás alatt el is
fogyott, így a későn
érkezőknek „csak” zsíros
kenyér maradt. Mindeközben
nénik,
aszszonyok és lányok sürgölődtek az Ifjúsági Közösségi Ház konyhájában,
készült a túrós lepény, a
lekváros kifli, a virslis
bukta és a fonott kalács.
Fülöp Jóska bácsi és
Fodor Imre bácsi voltak a
„kemence fűtőmesterek”,
akik féltő gondoskodással
vigyázták, óvták és életben tartották a kemence
tüzét.
(folyt. a köv. oldalon)
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Délután Molnár Anita látta vendégül kis
csapatunkat a Röszkei Paprika Múzeumban, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a fűszerpaprika elterjedésének,
feldolgozásának és felhasználásának történetével.
Amilyen kegyes volt hozzánk az időjárás
szombaton, olyannyira elszomorodtunk a
vasárnapi esőzés miatt. A vasárnapi
előadások az esőzés miatt a Művelődési
Házban
kerültek
megrendezésre.
Elsőként az Akropolisz Táncszínház
mutatta be a „nomád tűz őrzőinek”
legendáját, majd a Röszkei Hastánc
Csoport tagjainak keleti táncait láthattuk
és végül egy fergeteges Klezmer zenére komponált össztánc zárta a táncos műsorokat.
A Röszkei Paprika Napok zárásaként este 21:30 órakor közösen gyújtottuk meg a Szent Mihály
napi tüzet, összetartozásunk szimbólumaként, előtte azonban az alkalomhoz illően egy
tűzzsonglőr „tüzeskedő” mutatványaiban gyönyörködhettünk.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki aktív részese volt a hétvégi programoknak, reméljük a résztvevők kellemesen töltötték velünk ezt a
két napot. Mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni, így jövőre is várjuk Önöket a II. Röszkei Paprika Napok rendezvényén!
Molnárné Vér Ágnes
(Fotók: Szécsi Andrea és Turucz József)

Ügyintézés a Szeged Járási Hivatalban
Harminc évvel a járási rendszer megszüntetése után 2013. január 1-vel új szervezeti rendben és új prioritásokkal alakultak meg a
járási hivatalok. Az alapvető cél a járások létrehozásával a közigazgatás olcsóbbá és hatékonyabbá tétele, továbbá ügyfélközpontúbb,
területi alapon működő rendszer kialakítása volt. Jelenleg vidéken 175 járási, míg Budapesten 23 kerületi hivatal működik. Ez az új
közigazgatási struktúra jelentős terhet vesz le a helyi önkormányzatok válláról.
A Szeged Járási Hivatal Bodó Imre Járási Hivatal Vezető irányításával 13 település (Algyő, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva,
Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván) lakosainak hivatalos ügyintézését koordinálja. A
Szeged Járási Hivatalban intézhetőek a személyi igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, diákigazolvány, vállalkozói igazolvány,
parkolási igazolvány, ügyfélkapu regisztráció, vezető engedély és közlekedésigazgatási ügyek. A személyes megjelenést nem igénylő,
nem azonnal intézendő ügyekben, pl. lakcím ügyekben kérelmüket Röszkén hétfőn, szerdán és pénteken a helyi polgármesteri
hivatalban ügyfélfogadást tartó települési ügysegédnél is benyújthatják.
A Szegedi Járási Hivatal Okmányirodája munkanapokon reggel 8 órától este 20 óráig tart nyitva. Sorszámhúzás 8:00-tól 19.30-ig
lehetséges, 18 óra után csak bankkártyás ügyfelek fogadására van lehetőség. A helyi polgármesteri hivatalban az ügysegéd a helyi
ügyfélfogadási rend szerint érhető el.
A Szeged Járási Hivatal elérhetőségei:
cím: 6724 Szeged, Huszár utca 1., telefonszám: 62/561-600, fax: 62/561-625, internet: www.csmkh.hu/jarasi-hivatalok

Kötelező feladatok AKG programban!

Elérkezett az utolsó gazdasági év az agrár-környezetgazdálkodási
programban résztvevő gazdálkodók számára.
Fontos a kötelezettségek időben történő teljesítése célprogram
függvényében:
tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése
(2013. szeptember 30.)
a 2012/13-as gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának
(web-GN) beküldése a NÉBIH számára elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül
(2013. szeptember 1. és november 30. között)
talajvizsgálat elvégzése akkreditált laboratóriumban
(2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között)
kötelező második tanfolyam elvégzése
(2014. augusztus 31-ig)

A szántóföldi vagy ültetvényes célprogramban résztvevő
gazdálkodóknak tápanyag-gazdálkodási tervet is be kell nyújtaniuk
a Gazdálkodási napló részeként, mely a talajvizsgálat eredményei
valamint ültetvény esetében levélanalízis eredménye alapján
számított.
A szántóföldi célprogramban gazdálkodóknak figyelniük kell a
fővetésű növények esetében a vetésszerkezeti előírások betartására,
talajlazítás és másodvetemény illetve zöldtrágyázás bejelentésére.
A talajmintavétel időpontját legjobb a betakarítás utánra időzíteni, a
trágyázás előtti napokra, amikor a talaj művelhető állapotban van. A
vizsgálathoz a mintákat ugyanazokról a helyekről kell venni, mint a
gazdálkodási program első évében.
A felmerülő kérdésekkel, valamint az elektronikus beadványok
kitöltésével kapcsolatban nyugodtan keressenek az alábbi
elérhetőségek valamelyikén.
Szalma István
Ügyfélszolgálati tanácsadó (06-30-532-45-64)
Gazdálkodói Információs Szolgálat
szalma.istvan@nak.hu
www.nak.hu
www.umvp.agrarkamara.hu
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NÉMETH
OLIVÉR

2013. 09.14.

2013. 10.05.

2013. 09.19.

Anya: Sipos Nikolett
Apa: Kiss Zsolt

Anya: Takács Alexandra
Apa: Köteles Zsolt

Anya: Radák Mária
Apa: Németh Tamás

1991. óta hivatalosan október 1-je az Idősek Világnapja. Amikor ezt leírtam több
gondolat is átfutott az agyamon. Kezdve azzal, hogy jó jó, hogy van egy ilyen nap, de
nem csak ezen a napon szeretjük, tiszteljük, becsüljük meg őket. Nemcsak ezen az egy
napon érzünk hálát irányukba mindenért, amit tőlük kaptunk. Csak valahogy ebben a
mindennapi hajtásban, amiben élünk, ebben a mindennapi őrületben, amit életnek
hívunk, mintha háttérbe szorulnának azok a fontos dolgok, érzelmek, amik egy másik
emberhez kötnek bennünket. És ha ez így van - és kérem, ne vessenek meg érte,- de
szerintem így van, akkor igenis kell egy nap, amikor kinyilvánítjuk, hangot adunk
ezeknek az érzéseknek, amikor odafigyelünk az emberekre, a szeretteinkre, és
ünnepeljük őket. Pont ezért Mi is, vagyis az Önkormányzat, a Művelődési Ház, és
Szociális Szolgáltató Központ így tettünk, és megszerveztük, megrendeztük a mostanra
már hagyománnyá vált Idősek Napi Ünnepségünket.
Az előkészületeket a korábbi
évekhez hasonlóan most is sok
munka előzte meg, de a három
intézmény jól megszokott gárdája a
hosszú évek alatt már olyan rutinra
tett szert ezen a téren, hogy
hatékonyan és jól tudtunk együtt
dolgozni, és így október 3-án 15
órára a Sportcsarnokban minden
készen állt egy pompás ünnepségre.
A meghívott vendégeinket már a
belépéskor egy szál szép gerberával
és egy almával fogadták a helyi
óvodások egy lelkes kis csoportja.
Az almát a szomszéd városunk
polgármestere, Nógrádi Zoltán
ajánlotta fel ez alkalomra, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Három óra után nem sokkal, amikor már úgy gondoltuk, hogy mindenki
megérkezett, aki el akart jönni, megkezdődött maga az ünnepség. Először a
köszöntők hangoztak el. Elsőként a Művelődési Ház és Községi Könyvtár
intézményvezetője, Szekeresné Ábrahám Gyöngyi üdvözölte kedves szavaival a
vendégeket, majd őt követte a Szociális Szolgáltató Központ részéről Kónya Tünde
intézményvezető. A köszöntések sorában B. Nagy László kormánymegbízott
következett, aki megtisztelte a rendezvényünket. Őt követte Borbásné Márki Márta
polgármester asszonyunk, végül Nógrádi Zoltán Mórahalom város polgármestere
zárta a köszöntők sorát, és egyúttal megragadta az alkalmat, hogy felköszöntse
Trényi Pálné Annuska nénit, aki ezen a napon ünnepelte 91. születésnapját.
E kedves gesztus után Annuska néni következett, aki kérésünknek eleget téve egy
csodálatos és alkalomhoz illő verssel készült.
(folyt. a köv. oldalon)
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Annuska néni kérésének
eleget téve közzétesszük azt a
verset, melyet az Idősek Napi
ünnepségen hallhattunk Tőle.
Páskulyné Kovács Erzsébet:
A legszebb kor
Ha elmúlik tőlem a nyár
s rámhull az őszi dér,
csitulj szívem, imádkozzál.
Te csak higgy és remélj!
Nem jöhet olyan hideg tél,
mi lelkedbe hatol,
a felszálló imádság útja
nem fagyhat be sehol.
Jöhetnek még derűs napok
és forró lesz a lég,
ha felgyúl valahol egy szikra:
öreg erdő is ég!
A vén folyónak sodrása
mélyebb, mint a patak.
A nehéz felhő megöntöz,
a könnyű elszalad.
Áldott a beérett gyümölcs,
ha zamatát ontja:
A bölcs öregség
a legszebb kor
méltósággal hordva.

Végül a műsor zárásaként és egyben
fénypontjaként a Pedagógus Énekkar állt a
mikrofonok mögé, akik kedveskedvén a
meghívottaknak régi slágereket énekeltek.
Jó volt látni, hogy többen is - ha nem is
hangosan-, de velük együtt énekelték a jól
ismert sorokat.
Miután sikerült megalapozni a vidám
hangulatot, felszolgáltuk a vacsorát, ami
marhapörkölt volt, és aki evett belőle, az
mind csak dicsérni tudta. Mind a főzőnek, és
mind azoknak, akik az elkészítésben
segédkeztek, egy nagy köszönet ezúton is.
Majd felszolgáltuk a finom süteményt. Ezen
a téren megtörtük a hagyományt, és a
piskótatekercs helyett most meggyes piskóta
került a vendégek elé, ami az iskola
konyhájáról került ki. Az ott dolgozó hölgyek nagyon kitettek magukért, és
köszönjük nekik is ezt a finomságot. Az ízletes falatok után kezdődhetett az igazi
mulatság, a tánc. A talpalávalót egy kéttagú zenekar szolgáltatta, akik olyan jól
zenéltek, hogy gyorsan megtelt a tánctér táncoló emberekkel.
Örültünk, hogy a szokatlanul hideg idő ellenére mennyien eljöttek, viszont az
üres székeket látva, egy kicsit csalódottak is voltunk, hogy mennyein otthon
maradtak. Pedig mi, önkormányzat, művelődési ház, és az intézményünk nagyon
készültünk erre a napra. De bízom abban, hogy aki részvételével, jelenlétével
megtisztelte a rendezvényünket, és bennünket, azok egy színvonalas, vidám és baráti hangulatú ünnepségnek lehettek részesei.
K. Zs.
(Fotók: Perlakiné Ács Mária, Szociális Szolgáltató Központ munkatársai és Turucz József)

ŐSZI HORGÁSZVERSENY
Október első vasárnapján a Premier Söröző teraszán találkoztak azok a horgászok, akik
úgy gondolták, hogy próbára teszik szerencséjüket és horgásztudásukat.
A hangulatjavító nedűk és a reggeli elfogyasztása után a versenyszabályok ismeretében
a Holt-Tisza Lisztes szakaszán ragyogó őszi napsütésben, szélcsendes időben kapásra
várva ücsöröghettek a versengők. 30 fő gondolta úgy, hogy eltölt pár órát a Holt-Tisza
partján. S ha némi szerencséje lesz, akár a verseny győztese is lehet.
A halak apraja meg is jelent és jó néhány közülük a verseny végeztéig horogra is
akadt. A nagyobbak a jól értesültek szerint nyugodtan megvárták, hogy a nádas szélén
kicsit melegedjen a víz.
(folyt. a köv. oldalon)
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Ők pechükre a délután horgászók
horgát nyelték le, versenyen kívül. Ám
az igazi pecás – aki sportosan
horgászik-, nem a mennyiségre, hanem
a baráti találkozásra és versengésre
hajt. (Versenyen kívül, táplálkozásilag
már más szempontok érvényesek, de ez
így van rendjén). Mindent összevetve a
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület által október 6-ra
szervezett Őszi Horgászverseny a
következő eredményeket hozta:
Gyermek kategória: I. Szirovicza
Gergely 3360 gr, II. Simon Dániel 2930
gr, III. Szecsei István
Dörmő Jánosné nőiben a
Szirovicza Gergő rákot
Simon Dani a második, de
Női kategória: I. Dörmő Jánosné 1210
legjobb
fogott. Ezt nem mérték.
övé a legnagyobb hal
gr, II. Balabán Szilárdka 1090 gr
Férfi kategória: I. Farkas Tibor 6140 gr, II. Takács Kornél 4780 gr, III. Ilovai József 4190 gr.
Legnagyobb hal: Simon Dániel, 1550 gr-os amúr.
Kovács Tamás ajándékát, egy márkás orsót Szirovicza Gergely, a nap legeredményesebb gyerkőc pecása kapta. A verseny díjazottai
Ambrus Sándor hódmezővásárhelyi keramikus művészi, erre az alkalomra égetett kerámia tányérjait vihették haza.
Az eredmények ismertetése s a jutalmak átvétele után a Premier konyháján sütött ízletes, szaftos csirkecomb petrezselymes burgonya
körítéssel várta a korgó gyomrú versenyzőket. Kellemes hétvégi kikapcsolódás részeseiként búcsúztak a résztvevők a mielőbbi
találkozás reményében.
Turucz József

Részt vettünk szeptember 28-án
Horgoson
a
szüreti
napok
alkalmából megrendezett horgászversenyen.
Sajnos
a
halak
kapókedve nem volt a tetőfokon
így szerényebb fogással kellett
megelégednünk. De ez nem hatott
a baráti hangulatra, az időjárás
nagyon
kedvező
volt,
a
FISHMANIA szépen rendezett
horgásztaván ez a verseny is
nagyon jó hangulatban telt el.
Csapatunk szép eredményt ért el:
második helyezett lett Jó József, a harmadik helyet Domsa Sorin szerezte meg. Gratulálunk nekik! A nap zárásaként Asztalos
Ferinek a pörköltfőző versenyen finomra főtt szarvas pörköltjét fogyasztottuk el horgosi barátaink társaságában.
ML

TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért
Településünkön az ősz folyamán megszerveztük a közösségi takarítási akciót.
A TeSzedd! akció 2013. szeptember 14-én már harmadik
alkalommal került meghirdetésre a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség által. Az akció már évek óta több mint a lakókörnyezetünk
megtisztítására irányuló program. Alkalmas a környezetünk iránti felelősség
kinyilvánítására, az önkéntességre, a helyi közösségek, kapcsolatok építésére, az
igényes környezet kialakítását szolgáló összefogásra is. Az akció lebonyolításában
történő részvételre a szervezők felkérték az Országos Polgárőr Szövetséget, és a
természetvédelmi civil szervezeteket. Ebbe az akcióba kapcsolódtunk be itt, a
Röszke Polgárőr Egyesület, a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub és a Röszkei
Orbán Dénes Általános Iskola.
(foly. a köv. oldalon)
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Az akcióban való
részvételünk célja, a
környezettudatos magatartásra
irányuló
figyelemfelhívás mellett az, hogy a lakosság számára a polgárőrök és a természetvédők és az iskola
tanulói ezen a téren is
példát mutassanak és
tovább erősítsék a
közösségek összetartó erejét.
A megvalósított közösségi programunk időpontja: 2013. szeptember 14. egy szép
szombati nap volt. Az iskola előtt találkoztunk és rövid megbeszélés után indultunk a
kiválasztott helyszínekre. Sajnos a sokévi erőfeszítéseink után is még mindig vannak
olyan helyek, ahol időről –időre szaporodik a lerakott hulladék.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan összejöttünk. Ezen napon több mint hatvanan
indultunk a „szemét elleni csatába”. Mi polgárőrök vezettük a csapatokat és
szállítottuk a résztvevőket az egyes helyszínekre. Délutánra, munka végeztével
összeszámoltuk a megtöltött zsákokat, a szorgalmas munkánk eredménye 70 db tele
zsák volt. Búcsúzóul megköszöntük a résztvevők szorgalmas munkáját abban a
reményben, hogy talán tavaszra a Föld Napján ezeken a helyeken már nem fogunk
hulladékot találni.
a szervezők nevében: Turó István
Röszkei Polgárőr Egyesület elnöke

Dániában ünnepeltük 20 éves barátságunkat
Nagyon szép 5 napot töltöttünk Dániában abból az alkalomból, hogy 1993-ban
kötött testvérmegyei kapcsolatot Csongrád megye és a Dánia déli szigetén lévő
Storstroms megye. Az együttműködés fő területe volt a tanárok szakmai
csereprogramja. Nagy sikere volt a környezeti nevelés és a nyelvtanítás tanári
találkozóinak, itthon Csongrád megyében és Dániában. Én a környezeti nevelési
programokat vezettem a dán kollégával, Anders Terman Olsennel, aki sok vidám
napot töltött itt Röszkén is. A sok éves együttműködésünk eredményeként
térségünkből több mint 120 környezeti nevelőt tudtam bevonni, ill. kiutaztatni a
dániai továbbképzési programokra. A dániai együttműködés keretében a röszkei
óvoda koordinálásával óvoda pedagógusok is
bekapcsolódtak. Sok tapasztalatot, tudást
gyűjtöttünk egymás országában. Mindenki
számára felejthetetlen emlék a sok együtt
töltött szép nap.
Ennek a tartalmas kapcsolatnak ünnepeltük a
20. évfordulóját. Igaz, a rendszeres
találkozások már néhány éve elmaradtak. A
korábbi projektvezetők, az oktatásügyi
vezetők, dániai tanárok javaslatára saját erőből
most fölelevenítettük a korábbi eseményeket.
Szeptemberben a dán kollégák meghívására,
mi magyarországi munkatársak utaztunk
Dániába. Mindnyájunkat a dániai partner látott
vendégül. Ellátogattunk a megyei közgyűlésbe, oktatási intézményekbe, természeti
oktatóközpontba, és természetesen mi természetvédők a csodaszép dániai tájban, a
tenger csillogásában, a kisvárosok bensőséges hangulatában gyönyörködtünk.
Röszkéről meghívtam a környezeti nevelési csapatba egyesületünk két tagját, dr.
Ladányi Zsuzsannát és Borbás Zoltánnét. Makra Lajosné mint az óvodai program
vezetője vett részt a programban, Ő is csatlakozott a környezeti nevelők kis
csoportjához. A szokásos ajándékokat vittük, így nagy örömmel fogadták a piros
fűszerpaprika füzért, Irénke néni finom tarhonyáját, a tájjellegű hímzéseket. A
programunkat segítette polgármesterünk is. Szép napokat töltöttünk a
vendégségben. A búcsúzáskor abban egyeztünk meg, folytatjuk a találkozásokat.
Kapcsolatunk következő állomása lesz, hogy dániai barátaink látogatnak el
hozzánk 2014. nyarán. Mi itt Röszkén fogadjuk ismerőseinket, vendéglátóinkat.
Ők is, mi is várjuk a következő találkozást, tervezzük a programokat.
Sára Endréné
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Így volt régen! Köszönjük a Nyugdíjasoknak!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának
keretén belül „ÓVODAFEJLESZTÉS DOMASZÉK ÉS RÖSZKE KÖZSÉG ÓVODÁIBAN„
című nyertes pályázatunknak köszönhetően 16 809 660 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült a két intézmény, melyet kizárólag szakmai
továbbképzésekre, családokkal közös rendezvények szervezésére, előadói díjra,
játék eszközök, anyagok beszerzésére költhettünk el.
2012 novemberében indult a pályázatban vállaltak megvalósítása. Alig egy év
leforgása alatt mindkét község óvodáiban megtörténtek a korszerű nevelési
módszerek beépítését szolgáló szakmai továbbképzések, színvonalas, nevelést
segítő programok, biztonságos, kényelmes, fejlesztést segítő kül- és beltéri
eszközbeszerzések.
A röszkei óvodában mozgásfejlesztő kötélalagutat, lengőgerendát és -hidat,
hintákat, mókuskereket, szerepjátékokat inspiráló vonatot, ökrös szekeret
telepítettünk a tágas, bokrokkal, fákkal, dombokkal, zöld pázsittal, hívogató
udvarunkra. A felsoroltakon kívül örömteli játékot, kellemes, egészséges időtöltést
nyújtanak még gyermekeink számára új futóbiciklijeink is. Két csoport számára
korszerű,
kényelmes
fektetőket
vásárolhattunk,
valamint
kézműves
foglalkozásainkhoz olyan különleges eszközöket, anyagokat szerezhettünk be,
amiket eddig anyagi forrás hiányában még nem próbálhattunk ki, s a belőlük
készített gyermekalkotásokkal örömöt, meglepetést szereztünk a szülőknek,
nagyszülőknek. A pedagógusok nevelőmunkájának segítésére 1 laptopot is
vásárolhattunk, mellyel még magasabb színvonalon gyarapíthatjuk óvodásaink
ismereteit.
Erre a szeptemberi időszakra az egyik legjobban várt és leglátványosabb részéhez
ért a TÁMOP 3.1.11-12/2 óvodafejlesztési pályázatunk megvalósítása. Most
kerültek beépítésre, az előzőekben felsorolt új Európai Uniós szabványoknak
Csak zenéltük, csak zenéltünk
megfelelő udvari játékok. Elmondhatjuk, hogy sokoldalú mozgáslehetőségre
hívogatják óvodásainkat ezek a játékeszközök. Telepítésüket SZÉLESKÖRŰ
ÖSSZEFOGÁS segítette óvodánkban. Lelkes szülők ajánlották fel segítségüket,
mindenki tudása, ereje, kapcsolatai, munkahelyi lehetőségei legjavát nyújtotta
annak érdekében, hogy a meghirdetett Családi napon átadhassuk gyermekeiknek a
korszerű és biztonságos udvari játszóteret.
Mindig vágyakoztunk arra, hogy kiteljesedjen az óvoda-család kapcsolata, s a
kisgyermekek javára alkotott együttműködés gyümölcsözővé váljon. Úgy
gondolom, most ragyogó példáját éltük meg ennek is. Időt, energiát nem kímélve
segítették az új udvari játékok beépítését, az udvar rendezését apukák, anyukák,
óvodabarátok, óvoda dolgozói, közmunkások. Óvodánk, bölcsődénk kerítéseit,
festéssel esztétikusabbá, időt állóbbá tették az UNILEVER dolgozói társadalmi
munkájukkal. A telepítési
munkákat nagyon köszönjük, melyben nagy igyeIlyen ez a mókuskerék
kezettel és szakértelemmel
részt vettek: Dani András, Tanács Attila, Ábrahám-Tandari Zsolt, László Gábor,
Tombácz Árpád, Laczkó István, Horváth László, Kucsera István, Kovács Tamás,
Kis Gábor, Tóth Zoltán, Károly Gábor, Pintér Csaba, Berta László, Hallai Gyula,
Hallai Márk, Hevesi Attila, Papp Kornél, Jonas Antal, Ács-Sánta Zsolt, Miklós
Mátyás, Kovács István, Szelezsán Dénes, Csiszár Péter, Szekeres Zoltán, Kószó
Zoltán, Kószó Viktória, Takács Tamás, Vojnics-Rogics Szabolcs, Szalma Gábor,
Szalma Zoltán, Császár Barnabás, Fülöp László, Holecska Sándor, Fodor Imre,
Osznovics Zoltán, Árgyelán Csaba, Dér Róbert, Holecska Ildikó, Balogh Katalin,
Rákóczi Patrik, Lenkó László, Borbás Dávid. Ezt a nagy feladatot anyagilag
támogatta Nagy Boldizsár családja. Reméljük, senki nem maradt ki ebből az
Készítettünk paprikából Jancsikát
örömteli felsorolásból, köszönjük mindenkinek!
Csodás, játékokra hívogató udvarunkat szeptember 28-án, szombat délelőtt a
CSALÁDI NAPON vették birtokukba az ovisok, szüleik és mindannyiunk
gyönyörködő tekintetével. Örömmel láttuk, milyen sokan eljöttek hozzánk ezen a
napon. Köszönöm az óvodai dolgozóinak és Szalai Katinkának a szíves
közreműködést, segítséget! Erről az eseményről néhány képpel szeretnénk
kedveskedni.
RÖVID NAPTÁRUNK:
Őszi szünet az óvodában: 2013. október 28-31., ügyeletet tartunk az igénylőknek.
Köszönöm ezt a rengeteg kedves segítséget, amit ebben a két hónapban kaptunk,
aminek nyomán együtt segítjük gyermekeink önfeledt játékának kibontakozását!
Jól szórakoztunk a GrimmBusz Színházban

Kószó Zoltánné
intézményvezető
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A Móra Ferenc Múzeumban
A Szent Antal térről indultunk a járatos busszal és megérkeztünk a Mars térre.
Onnan elsétáltunk a Móra Ferenc Múzeumba.
Mikor bementünk kipróbáltunk egy kőkorszaki autót. Azután jött egy néni és
elmagyarázta, majd meg is mutatta, hogyan fejlődött az ember.

Október 4-én az aradi vértanúkra
emlékeztünk. Iskolánk apraja és nagyja a
Sportcsarnokban gyűlt össze, hogy
megtekintse a 8. osztályosok múltat
felidéző emlékműsorát. Felkészítő tanárnő:
Luxné Fodor Szilvia.
Szabó Dávid

Utána egy szobába kísért át minket, ahol csontokat láttunk néhány őskori
állattól. Majd egy másik terembe értünk, ahol mamut csontokat fogdoshattunk
és igazi majom csontokat láttunk. Aztán visszamentünk a játszós terembe és
játszottunk egy kicsit. Onnan mentünk haza.

Köszönjük: Luxné Fodor Szilvia tanárnőnek és Dudás Zoltán tanár úrnak,
hogy elkísértek bennünket!
Csurka Bernadett, Kovács Kinga, Lux Orsolya, Varga Petra 3. osztály
PROJECT

Tisza
Tisza partján születtem csodás ez a hely,
Homokos a partja, de tudom nem tenger.
A vize nem kék, mint az ég
A szívem mégis tudja ez a miénk.
Nem pálmafa nő a partján hanem fűz,
Mégis ha rágondolsz minden gondot elűz.
Csodás teremtménye a Tiszavirág
Csodájára jár az egész világ.
Néha vadul folyik és kárt okoz
Majd lecsendesedik és hasznot hoz.
Hosszú évek óta élteti e népet,
Kaptunk tőle rosszat és szépet.
Olykor olyan mint az ember,
Vadul tombol, s elhallgat a csenddel.
Mikor útja véget ér elnyeli a tenger
S míg világ a világ kezdi még egyszer!
Ferling Éva

Október 22-én, kedden
14 órakor a művelődési
házban rendezzük meg
az ’56-os
megemlékezésünket. Az
idei műsort az
5. évfolyam adja elő.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Tisza

A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója. A Tisza hossza valamikor
1419 km volt. Az Alföldön folyik keresztül. Több kisebb sikertelen
próbálkozás után gróf Széchenyi István szervezte meg a Tisza szabályozását.
1846. augusztus 27-én vette kezdetét a szabályozás. Eredményeként a Tisza új
hossza 962 km lett. Lett 136 km új, épített meder, valamint kialakítottak 589
km holtágat is. A hajózható hossza most a Tiszának 780 km.
A Tisza két forrásból ered: a Fekete-Tiszából és a Fehér-Tiszából. A Tisza
forrásának a Fekete-Tisza forrását tekintik és a hosszát is innen mérik. A Tisza
torkolata Szerbiában van. Számos mellékfolyó vize van. Pl.: Ukrajnában a
Tarac, Talabor, Nagy ág, Borzsa; Romániában a Visó, Iza; Szlovákiában is van
mellékfolyó vize és ezenkívül Magyarországon a Túr, a Szamos, a Kraszna, a
Lányai – főcsatorna, a Keleti – főcsatorna, a Bodrog, a Sajó, a Zagyva, a
Körösök, a Maros; Szerbiában a Béga. A Tisza teljes hosszán mintegy 40
hídon kelhetünk át. Legmélyebb pontja 17 méter.
A Tisza június közepén „virágzik” ez a Kérészrajzás. 45 fajta hal él benne.
Ismertebbek például: törpeharcsa, süllő, ponty, kárász, csuka. Horgászni is
lehet a Tiszán, megfelelő engedéllyel.
Tanács Viktória 4. osztály

„Röszkét is mindig képviselik”
A XI. ruzsai Hagyományőrző Lakodalmas rendezvényen Tombácz Zoltán
ifjú gazdálkodó – fogathajtó, igényes fogatával rendezvényünk biztos pillére
volt. Vastag József iskolánk egykori igazgatója, Röszke díszpolgára, aki
nagy tisztelője és értője a hagyományőrző lakodalmasnak, szintén
megtisztelte rendezvényünket. Így fogalmazott a teljes programról:
„szépség, emelkedettség, mely szép a szemnek és kedves a szívnek”. Köszönetünket fejezzük ki
az önzetlen segítségükért.
Jó egészséget kívánva: Dr. Szanka János - szervező
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Fogarasi tájakon
Kirándulás Erdélyben
Hajnalban indultunk a makói Mágori cég légkondicionált Renault típusú autóbuszával.
Sophie-t, - mert a vállalkozás járgányainak beceneve van, - a cég tulajdonosa, Mágori
János vezette. Egészen az országhatárig. Ott Csikota Zsolt ült a volánhoz. Az alacsony
termetű pilóta magas technikai tudással kormányozta a járgányt Erdélyország hegyekvölgyek között kanyargó girbe-gurba országútjain. Akárcsak eddigi útjaink során, ez
alkalommal is Korom István (Pista) mentál-higiénés szakember és tanár, valamint
Zongor Pál (Pali) erdélyi pedagógus kísérte csapatunkat. Végig utazásunk során nagy
történelmi –és helyismerettel fölszerelkezve kalauzoltak és szórakoztattak bennünket. A
csapatot Molnár Sándorné Zsuzsa, a szegedi postások nyugdíjas klubjának vezetője
terelgette. Erdélybe már hazajárunk. Fogaras felé haladván Marosillyén csak
lelassítottunk, hogy megjárassuk tekintetünket a fák között megbúvó, szépen felújított
Bethlen kastély épületén. Itt született Bethlen Gábor és Bethlen István. Az Olt folyó
mentén végighaladva a síkság szélén végigvonuló Fogarasai havasok látványán
A Fogarasi vár
legeltettük tekintetünket.
A tatárjárás következtében Fogaras és környékének magyar lakossága igencsak megfogyatkozott. A vidéket román telepesek népesítették be. A
vizesárokkal körülvett várat 1310-ben Apor László építette. A havasalföldi fejedelmek birtoka lett ezután. Tőlük Hunyadi Mátyás elvette. A törökök a
várat többször megostromolták. Az 1500-as évek közepétől az erdélyi fejedelmek feleségei költöztek a várba. A havasalföldi vajda, Vitéz Mihály 1599ben elfoglalta, ám a fellázadt helyőrség 1605-ben átadta a várost és a várat Bocskaynak. 1661-ben pedig török kézre került. I. Apafi Mihály fejedelem
uralkodása idején a fejedelemség székhelye. Itt a várban hunyt el a fejedelem. Később Fogaras városa vármegye székhely lett. 1910-ben a város lakóinak
fele még magyar nemzetiségű volt. Napjainkban a harminchatezer lakosból a magyarok lélekszáma nagyjából
A Torjai büdös barlang előtt
másfél ezer.
Rövid sétát tettünk még az első napon Brassó főterén. A Cenk hegy mögött lenyugvó Nap utolsó sugarai által
simogatott Fekete templom és a Városháza látványában gyönyörködtünk.
Négyfaluban pihentük ki a hosszú út fáradalmait. Négyfalu Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu
egyesüléséből, Brassó szomszédságában alakult. Lakói barcasági csángóknak nevezik magukat, akik a XI.
sz.-ban e vidéken élt besenyő és magyar határőrök leszármazottai. Hunyadi János fejedelem szászokat
telepített a vidékre. Azok úgy elszegényítették a falvakat, hogy lakói jobbágyságra kényszerültek.
Mi röszkeiek Zsombor Gyula és kedves felesége Vilma, valamint a nagymama szeretetteljes, családias
vendéglátását élvezhettük két éjszakán a Godri János utcában.
Ébredés után másnap kora reggel Pataki Petivel és Márki Levente barátommal fölkapaszkodtunk a közeli
domb széles nagy hátára, hogy az álmosan ébredő Nap aranyló fényében körülnézhessünk a vidéken. Reggeli
után Sinaiára indultunk.
Amikor I. Károly herceg (később I. Károly román király) először járt e fenséges vidéken Sinaia csak egy
piciny hegyi falucska volt a Déli-Kárpátok tövében a Havasalföld peremén. Innen nem messze volt az
Osztrák-Magyar Monarchia határa. Úgy gondolta, ha valamikor Erdély is Románia része lesz, a kastély, amit
ide építtet, a Romániai Királyság szívében helyezkedik majd el. 1873-ban kezdődött a nagyszabású építkezés
hatalmas tereprendezéssel.
A kastély épületet 1883-ban szentelték föl, amelyhez később
önellátó elektromos erőmű, vendégház, helyőrségi épület és
szálloda is épült. A kastélyt neves építészek tervei alapján készítették, díszítését hamburgi, mainzi és bécsi
mesterek végezték. A neoreneszánsz épület külső és belső megjelenése, gazdagsága lenyűgöző. Építésekor a kor
legkorszerűbb technikáját alkalmazták. Európa első vezetékes árammal ellátott kastélya volt a Peles kastély. Az
előcsarnok, díszterem mozgatható üvegtetőt kapott. Ezt elektromos és kézi vezérléssel is működtetni lehetett és
lehet ma is. A díszterem, a fegyvertermek, a királyi könyvtár, a zeneterem, a firenzei terem, a színház és
koncertterem, a török szalon, az ebédlő és a többi termek és szobák gazdagsága kápráztató látvány.
A közeli Busténba és környékére terepjárókon indultunk. A település fölé magasodó 2000 m feletti csúcsok, a
völgyek, a szurdokok és tengerszemek látványát szavakkal leírni nem lehet.
A harmadik nap délelőttjén megnyitották kedvünkért a Székely Nemzeti Múzeum kapuját Sepsiszentgyörgyön.
Szabadnap lévén kedvünkre bóklászhattunk a termekben, megismerkedve közben a székelység történelmével,
kultúrájával a ’48-as szabadságharc történeti emlékeivel s a vidék és Erdélyország növény- és állatvilágával.
A tengerszint feletti 1052 m magasságban megbúvó torjai büdösbarlang bejáratának boltíve alatt gyógyító
hatású kénes terápiában részesítettük magunkat. Innen a vulkáni kráterben úgy 29 ezer éve kialakult Szent Anna
tóhoz buszoztunk. Páran meg is mártóztunk a tó hűs vizében. Benéztünk a kápolnába, körbejártuk a tó
környékét is. Agyagfalván a székely emlékműnél már nagyon vártak régről ismert barátaink, vendéglátóink.
Énekszóval, zenével fogadtak minket az iskolás gyerkőcök. A felnőttek pálinkával és kaláccsal kínálgatták - jó
A Jézus Szíve Kilátó tövében
székely szokás szerint-, kissé megfáradt csapatunkat. Másnap az ébredést és reggelizést elfeledvén körüljártuk
Székelyudvarhely belvárosát. Kétfelé osztódott ezután a csapat. Volt aki Korond felé vette az irányt, hogy válogasson a népművészeti tárgyakból, mások
pedig, éppen tizenhárman Székelyszentlélekről a tiszta magyarlakta falucskából megindultunk a köves-kavicsos több kilométeres zarándokúton fölfelé
gyalogosan a 963 m magas Gordon-tetőre a Jézus Szíve kilátóhoz. A Zawaczky Walter Levente szobrászművész tervezte rozsdamentes acélból készített,
sok vitát kiváltó csodálatos alkotás belsejében csigalépcső vezet a szobor fejrészébe, melynek 22 m-es magasából a Fogarasi havasokig is elláthat a
nézelődő. Nagy erőpróba volt az oda és vissza megtett gyalogos túra. Útitársaink virágcsokorral és tapssal jutalmaztak bennünket, amint visszaérkeztünk.
A közeli Farkaslakán Tamási Áron sírjánál egymás kezét fogva, közösen énekeltük a magyar és a székely himnuszt. Este Agyagfalván búcsúesten, közös
együttlétünket rögtönzött műsorral ünnepeltük. Az utolsó nap reggelén elbúcsúztunk szeretett vendéglátóinktól s megindultunk Gyulafehérvár irányában
hazafelé. Meg is álltunk Erdély történelmi fővárosában. 1442. március 22-én Hunyadi János serege a város közelében győzte le Mezig bég török seregét.
A városban rengeteg a látnivaló. Az érseki székesegyház a 13. században épült. Az erdélyi fejedelmek fő temetkezési helye. A székesegyház mellett
látható az erdélyi fejedelmek palotája, a püspöki palota és az ortodox székesegyház. A város történelmi központját teljesen fölújították. A belső várfalakon
a mesterek most is dolgoznak. A városkapuk is teljesen megújultak. Felemelő érzés ebben a korhű középkori környezetben, utcákon, tereken és épületek
között sétálgatni.
A városnézés után a Szegedi Postások Nyugdíjas Egyesülete és a Békéscsabai Postások Nyugdíjas Klubja által szervezett utazásunk a végéhez érkezett.
Lemenőben járt már a Nap, amikor Békéscsabán és Orosházán elbúcsúztunk útitársainktól. Ránk esteledett már, amikor rengeteg szép élmény birtokában
megfáradva, örömteli szívvel megérkeztünk Szegedre.
Turucz József
(Fotók: Pataki Péter)
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A szeptemberi rejtvény
nyertese APRÓ-JUHÁSZ
JÚLIA (Röszke, Petőfi utca)
a Teleházban veheti át
jutalmát.
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A feladvány két fő sorában
Saint-Bewe megállapítása
rejtőzködik.
Az előző rejtvény megfejtése:
Az igazság erő nélkül, s az erő
igazság nélkül: szörnyű csapás.
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PÁRNATOK
SZÖVETE

A tartozás ára

Megfejtéseiket interneten a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József
ÁTMÉRŐ JELE

MANNEKEN

FIGYELEM!

NYÁVOGÁS

…

E havi, azaz októberi
rejtvényünk helyes megfejtői
közül kisorsolt nyertesünk
a FORRÓ FOGADÓ
által felajánlott sültes tálat
fogja jutalmul kapni!
Várjuk a megfejtéseket
személyesen a Teleházban
valamint a fenti e-mail címen!
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Röszke Község Képviselő
Testületének lapja

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta
Nyomda: S-PAW Bt.
6794 Üllés,
Mező Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1400 példányban.
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TISZTELT MÉHTARTÓK!
A 70/2003. FVM rendelet értelmében mindenki köteles az őszi,
úgynevezett méhegészségügyi monitoringvizsgálatot elvégeztetni a méhegészségügyi felelőssel. Ennek határideje
szeptember 30. A vizsgálat ingyenes.
Valamint a méhcsaládszám változást 2153-as jelzésű TIR ENAR
adatmódosító nyomtatványon be kell jelenteni a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságánál (6724 Szeged Vasas Szent
Péter utca 9.)
Ezenkívül minden év február 28-ig mindenki köteles
bejelentkezni a helyi önkormányzati nyilvántartásba.

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

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)

Falusi Suttogó

Aki ezeket elmulasztja komoly összegű hatósági bírságot
kockáztat.
Az alábbiakban megadok néhány telefonszámot, ahol segítséget
kaphat:
Lászlóffy Zsolt megyei méhészeti szaktanácsadó T. 30/6351272
Pongrácz Attila megyei elnök T. 20/9790651
Üdvözlettel,
Kovács Attila
megbízott méhegészségügyi felelős
T.70/5023850

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

Hosszú szünet után ismét vállalok
KÉSÉLEZÉST
(nagy-, kis-, darálókés, lyukastárcsa, bárd)
Hódi János: 70/935-49-63

Halottak Napjára
Termelői krizantém széles választéka kapható,
ebből koszorút, sírcsokrot, sírpárnát készítünk igény
szerint. Már kapható toboz-műfenyős koszorúk,
mécsesek kínálatával várjuk.
Megrendelését személyesen és telefonon is leadhatja.
Telefon: 62/273-343; 30/62-16-345
Röszke, Felszabadulás u. 132.
Áfra Károly

11,5 kg gázpalack csere: 4950 Ft/db

2 DB 130
LITERES
HORDÓ
ELADÓ!

Valamint kalodás akác, tölgy és kalodás
kemény fa szelezék kapható.

RÖSZKE, ADY E. U. 3.
: 30/474-79-88

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)

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: 30/516-24-31

KORREPETÁLÁS
Általános- és középiskolások
korrepetálását vállalom
matematika és fizika
tantárgyakból.
Érd: Vlocskó Márk
Tel: 06 70/43 04 521
e-mail: kisvlocsy@gmail.com

A Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesület nevében
köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták szervezetünket. Az 1%-os felajánlásokból 164.853
Ft-ot kapott az egyesületünk, amit a Röszkei
Teleház működési költségeinek finanszírozására fordítunk.

Falusi Suttogó
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ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELTEK:
Szeptember 14.: Ferenczi Balázs,
Ferenczi Ferenc és Török Anikó
gyermeke
Szeptember 15.: Bényi Balázs,
Bényi János és Bóka Mónika gyermeke

Falusi Suttogó

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: szentmise/litánia; vasárnap 9 és 18 óra: szentmise

HIRDETÉSEK:
Október hónapban a hagyományoknak megfelelően minden nap rózsafüzér imádságot végzünk a templomban. Az időpontok: hétfőtől
szombatig 17.30; vasárnap 8.30
Október 23-án, szerdán, nemzeti ünnepünkön, a Művelődési Ház előtti parkban 16 órai kezdettel szabadtéri szentmisét mutatunk be
az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére, majd megkoszorúzzuk Nagy Imre emléktábláját és a Nemzeti
Emlékművet. Ezt követően gyertyát gyújtunk a II. világháborús halottak emlékművénél, végül a himnuszok eléneklésével fejezzük be
ünnepségünket. Rossz idő esetén a szentmisét a templomban tartjuk. Ezen a napon nem lesz este 6 órakor szentmise!
Október 26-án, szombaton egész délelőtt tartó temetőtakarítást hirdetünk az ünnepek előtt. Kérjük az egyházközség tagjainak
segítségét, tegyük együtt széppé temetőnket az ünnepekre.
Mindenszentek ünnepen és Halottak napján a mise- és szertartásrend az alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:

November 1. péntek, MINDENSZENTEK ÜNNEPE

November 2. szombat, HALOTTAK NAPJA

9 óra: ünnepi szentmise a templomban – benne: felnőttkeresztelés és bérmálásra jelentkező fiatalok beavatása a
jelöltségi időszakra
14 óra: szentmise elhunyt szeretteinkért a temetőben
18 óra: gyertyafényes csendes szentmise a templomban,
utána szentségimádás
17 óra: latin nyelvű szentmise a templomban

November 2-től az őszi-téli miserendnek megfelelően az esti liturgikus programok 17 órakor kezdődnek.
Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök úr október 10-ével a Szeged-Szentmihályi Plébánia lelkipásztori ellátását
Röszke Plébániához csatolta. További intézkedésig mindez az alábbiak szerint érinti a röszkei liturgikus rendet:
A csütörtök estére bejegyzett szentmiseszándékok más napokra lesznek áthelyezve, egyébként a korábban
meghatározott liturgikus rend szerint csütörtök esténként zsolozsmát imádkozunk a templomban;
A szombat esti szentmisék a továbbiakban akkor lesznek megtartva, ha már van felvett miseszándék az adott
szombatra; ettől eltérően szombatonként vagy szentmisét tartunk vagy litániát mondunk az adott liturgikus
időpontban (18 órától, téli időszámítás szerint 17 órától);
A vasárnapi miserend nem változik! A gyermekmisék új időpontja: a hónap első szombatjain 11 órától.

MUTASSUK MEG MAGUNKAT A NAGYVILÁGNAK!
Hazánk értékei számára nyújt ingyenes internetes bemutatkozási lehetőséget az itsHungarian
projekt, amelyhez bárki küldhet cikkeket, leírásokat, recepteket és hozzájuk tartozó fotókat.
A magyar fejlesztésű itsHungarian online projekt (www.itshungarian.com) ingyenes bemutatkozási
lehetőséget biztosít olyan hazai résztvevőknek, akik szeretnék határainkon belül és kívül is bemutatni
településüket, egy-egy helyi nevezetességet, rendezvényt, szokásokat, ételeket. Bármilyen tartalmat
szívesen közzétesznek, amely kapcsolódik a hagyományőrzés, a turizmus, a gasztronómia vagy a
kultúra témaköréhez.
Az itsHungarian online projektet azzal a céllal indították 2012-ben, hogy határainkon innen és túl is népszerűsítsék magyar
értékeinket (magyar és angol nyelven) és egy hazánk iránt érdeklődő közösséget hozzanak létre az internet segítségével. A projekt
részeként hírlevelekkel és egyéb online csatornákon keresztül több ezer külföldi és magyar vonatkozású szervezettel,
sajtóorgánummal, és magánszeméllyel kommunikálnak. Hazánkon kívül az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália azok az országok,
ahonnan a legtöbb olvasó származik. Az info@itshungarian.com e-mail címe várják az anyagokat: cikkeket, leírásokat, recepteket és
a hozzájuk tartozó fotókat. Ha angol nyelven is rendelkezésre áll, az megkönnyíti a munkát, de a szakmai szintű fordítás megoldható.
Forrás: itshungarian.hu
Üdvözlettel:
Déli Napfény LEADER Egyesület

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont keretén belül a Déli Napfény Leader Egyesület képviselői ebben a hónapban
2013. október 25-én, pénteken tartanak fogadónapot 10 órától a művelődési házban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Támogatóink:

Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó októberi sportoldalán. Beszámolómat Dobó Gábor szakosztályvezető
tájékoztatójával kezdeném, aki a kick-boxos gyerekek, nyári edzőtáboráról tájékoztat, visszamenőleg bennünket.
KICK-BOX: Sátorozó Kick-boxosok
Igazi sátortábor volt az idei „Kick-box edzőtábor”. A szokásokat megtartva, idén is az Ifjúsági és Közösségi Ház adott otthont az éves
edzőtáborunknak. Az udvaron felállított sátrak nagyon remek éjszakai szállást nyújtottak az edzésben elfáradt fiataloknak. Voltak, akik
először próbálták ki a kempingezést, ők még jobban várták a szabadban való éjszakázást. Rövidke táborunkban (2 éjszaka, 3nap) 7 edzés
volt. Azaz 6, mert az egyik délutáni edzés helyett tábortüzes szalonnasütést tartottunk a gyerekek nagy örömére. A szabadidőben
különböző fegyver forgatását lehetett gyakorolni, hiszen a harcművészetek fontos része a kézi hadi eszközök kezelése, pl. nunjaku, tomfa,
fakard, bot. Esténként a sportunkhoz kapcsolódó Bruce Lee vagy más harcművészeti filmeket néztünk. Többen is mondták a résztvevők
közül, hogy alig várják a jövő évi edzőtábort. Ezúton is szeretnénk megköszönni Röszke Község Önkormányzatának, hogy a
helyszínt ezúttal is biztosította számunkra.
Itt a szeptember, itt az iskolakezdés. Visszatér a rendszeresség a vakációzó gyerekek számára. A sulival együtt a délutáni foglalkozások és
az edzések is újra várják a fiatalokat. A Röszke SK Kick-box szakosztálya, a Popey Team is várja az új jelentkezőket. Persze akik már
korábban jártak az edzésünkön és esetleg abba hagyták a kick-boxot, őket is szeretettel látjuk újra a sportcsarnokban.
LABDARÚGÁS: Megkezdődött, az U–16-os
korosztálynak is a 2013 – 2014-es bajnoki
évad. Első mérkőzésüket hazai környezetben,
a Szeged 2011 csapatával játszották. Teljes
létszámban, a játékra kiéhezve léptek pályára
gyerekeink. Már az első félidőben előnyre
tettek szert, így a második félidőben már nem
volt kétséges ki nyeri ezt a meccset. U-16:
Röszke SK – Szeged 2011: (7 – 1).
Egy héttel később a sorsolás Bordányba
szólította gyerekeinket. Itt sajnos tartalékosan,
épp hogy ki tudott állni a csapat, betegség,
üdülés, családi elfoglaltság volt a hiányzók
hivatkozása. Így nem is kel csodálkozni az
eredményen: Bordány SK – Röszke SK: 4–0.
Egy héttel később a SZVSE csapata volt a
vendégünk. Ideális körülmények, jó pálya,
napsütés és bizakodó szurkolók várták a
mérkőzés kezdetét. Újból teljes létszámban
volt hadra fogható a hazai alakulat és nagyon
ki voltak „éhezve” a győzelemre! Izgalmas
mérkőzést és győzelmet láthattak a szülők és a
szurkolók. Röszke SK – SZVS: 2 – 1. Sajnos
az október első vasárnapjára kiírt Röszke SK - Üllési ISE mérkőzés egy héttel, a vendégek kérésére, el lett halasztva, így ezen a hétvégén
pihenő volt az U–16-nak.
U-7: U–9: U –13: Bozsik Program: Ezekben
a korosztályokban tudtunk indítani csapatot,
mivel a többibe sajnos nincsenek még gyerekek! Az ősz folyamán hat alkalommal, és
majd a tavasz folyamán is hat alkalommal
lesznek bajnoki tornák számukra. Kiskundorozsmán és Mórahalmon kerülnek ezek
megrendezésre.
A három csoport közül az U–13-as korosztály
kezdte meg leghamarabb a számukra kiírt
tornákon való részvételt. A szabályzat e
korosztálynak keresztpályás (félpálya) és 5x2es kapura való játékot ír elő! Első tornájukon,
Kiskundorozsmán, az Ásotthalommal, a
Mórahalom-mal, a Zákányszékkel, és a hazai Dorozsmával játszották, ilyen formációban és összeállításban a mérkőzéseiket. Az
eredmények lényegtelenek, hiszen ezek a
gyerekek, még, edzés nélkül, szinte most
kezdenek ismerkedni, a szabályokkal, és a
játékkal egyaránt.
(folyt. a köv. oldalon)
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Falusi Suttogó

Lebonyolódott a második torna is, október 4-én a SZVSE pályán találkozott a csoportbeli öt csapat. Itt már végre a győzelem ízét is
megkóstolhatták a gyerekeink, volt is nagy öröm! Az U–7, és az U–9-es korosztályok pár nappal később, Luxné Fodor Szilvia testnevelő tanárnő
felügyelete alatt Mórahalmon vettek részt az első őszi tornán. Ezeknél a kicsiknél elsődleges szempont, játékkal és mindig labdával
megismertetni, megszerettetni a labdarúgást! Ők az óvodából és az iskola alsó tagozatából kerülnek kiválogatásra, az U-7 és az U-9-es
korosztályokba.
Megye III felnőtt: Szeptemberi beszámolómat a Mórahalmon elért döntetlennel zártam.
A harmadik fordulóban fogadtuk a szomszéd Domaszékieket. A vendégek már eleve hiányos létszámmal kezdték a játékot, így a hazaiak az
egyenlőtlen felállásban a félidőt 6–0-ra hozták. Sajnos folytatás, második félidő nem volt, mert sérülések miatt 7 fő alá fogyatkozott a Domaszék.
A szabálykönyv szerint ezt a játékot minimum 7 fő játszhatja. A mérkőzés és annak jegyzőkönyve, valamint a döntés jelenleg is a szövetség
kezében van.
A negyedik fordulóban Bács-Kiskun megyében, pontosabban Balotaszálláson vendégeskedtünk. A Balotaiak nem voltak jó vendéglátók, mert
egy szerencsés góllal otthon tartották a három pontot. Véleményem szerint, valamint a játék és a helyzetek alapján is, a döntetlen lett volna a
reális. Balotaszállás TFC – Röszke SK: 2 – 1.
Az ötödik fordulóban fogadtuk a Zákányszék KSK gárdáját. Izgalmas, tizenegyes párbajjal „fűszerezett”mérkőzést láthattunk. Vezettek a
vendégek, majd jött az egyenlítés és végül sikerült a győztes gólt is megszerezni. Röszke SK – Zákányszék KSK: 2 – 1.
A hatodik fordulóban a megyehatár közeléből, Öttömösről próbáltuk elhozni a három pontot! Sajnos ez a terv nem teljesen sikerült, hiszen csak
egyet tudtunk megszerezni. Megint csak a véleményem szerint, két-három góllal verhető volt az ellenfél. Jól indult a játék, hamar meglett a vezető
gól, de sajnos ezután nem tudom mi történt a Röszkével. Hibát hibára kezdtek halmozni, egyénieskedő lett a játékuk, hiába támadgattak, a
befejezés eredménytelen volt. Ilyenkor az ellenfél ezt ki is szokta használni. Jött is az egyenlítés! A második félidőben izgulni kellett, hogy nehogy
kikapjunk, ugyanis tizenegyest ítélt a játékvezető ellenünk. A csapat szerencséjére, ezt kapusunk, Bubori Robi, kivédte! Öttömös SE – Röszke
SK: 1–1.
A hetedik fordulóban a Csongrád TSE III–at fogadtuk hazai pályán. A táblázat alapján szoros mérkőzésre lehetett számítani. Támadólag lépett
föl a Röszke a kilencven perc folyamán. Egymás után szervezték a támadásokat, de a helyzetek sokasága maradt ki! Félidő: 0 – 0. Második
játékrészben minden ugyanúgy folytatódott, mint az elsőben. Helyzetek, helyzetek után, de sajnos a Csongrád kapuját nem sikerült bevenni. Már a
mérkőzés vége közeledett, amikor is Hoffman Zsolti megszerezte a győzelmünket jelentő gólt! Izgalmas, helyzetekben gazdag, három rúgott
kapufával színesített mérkőzést láthattunk! A játék alapján, megérdemelt győzelem született. Röszke SK – Csongrád TSE III: 1 – 0.
A novemberi beszámolómban, remélem, már tudósíthatom Önöket a sakk szakosztály eredményeiről és úgy hírlik, hírt fognak adni magukról
lövészeink is.
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A közlekedés rendészet és közterületi rend hírei:

Bűnügyi szakterület:
,,Gázpalack lopás”
Szeptember hónapban lopás vétség gyanúja miatt indult nyomozás
ismeretlen tettes ellen, aki Röszke belterületén található kerítéssel
körbevett ház udvaráról eltulajdonított egy darab gázpalackot. Az
elkövetők felderítésére tett intézkedések jelenleg is folyamatban
vannak. A fenti eseményekkel kapcsolatban kérem a Tisztelt
Olvasókat, amennyiben érdemleges adattal vagy információval
rendelkeznek a megadott elérhetőségeinken szíveskedjenek
értesíteni. A segítségüket előre is köszönjük!
,,Figyelemfelhívás!”
A télre való felkészüléssel kapcsolatban az országban megjelentek
faárusok. Felhívom minden kedves olvasó figyelmét, hogy lehetőség
szerint csak megbízható helyről vásároljanak tüzelőanyagot csalás és
más bűncselekmények megelőzése érdekében.
,,Elfogás”
Állampolgári közreműködéssel a röszkei rendőrök elfogtak Röszkén
egy személyt, akit több országos elfogató paranccsal köröztek,
nevezett előállításra került a Szegedi Rendőrkapitányságra.

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

,,Iskolaprogram”
A rendőrség szeptember hónapra elrendelte az iskolaprogram
keretében az egyes intézmények előtt a reggeli és délutáni
időszakban történő fokozott rendőri jelenlétet a gyermekek védelme
érdekében, melyet október hónapra meghosszabbított a diákok
további biztonságos közlekedés érdekében.
,,Közlekedés”
Az időjárás változásra tekintettel javaslom az olvasóknak, hogy
kezdjék meg a gépjárművek téli műszaki felkészítését, hogy
elkerülhetőek legyenek a hiányos vagy rossz műszaki állapotú
gépjárművel elszenvedett vagy okozott balesetek
Továbbra is várjuk a megtisztelő lakossági észrevételeiket a 62/273234-es valamint a 70/275-6742-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
Százholdas Pagony Óvoda: 573790
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:
20/917-3375

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

