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Nőnapi délután...

Február

HÁZASSÁG HETE 2017,
RÖSZKEI PROGRAM

csak csajoknak!
Sok szeretettel várunk
minden kedves szépülni vágyó Hölgyet,
2017.március 10-én 14 órakor
megrendezésre kerülő Nőnapi
programunkra a Művelődési házba.
Programok:
−
−
−
−
−
−
−

a már hagyománnyá vált jóslás (előzetes
jelentkezéshez kötött március 7-ig)
ízelítő, a fáradt testünk lazításához
tornázzunk otthon, egyszerűen
jóga-az alapoktól
körömápolás gyorsan és egyszerűen
a sminktetoválásról mindent- a Berényi
sminktetováló szalon jóvoltából
kozmetikai termékek bemutatója
"A szépnek annyi arca van, ahány szem ráfigyel!"

A programon való
részvétel ingyenes!
A programváltozás
jogát fenntartjuk!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES
ÉRDEKLŐDŐT A HÁZASSÁG HETE 2017 ORSZÁGOS
RENDEZVÉNYSOROZAT RÖSZKEI PROGRAMJÁRA!
2017. február 19. vasárnap
16.00: ’HÁZASOK IMÁJA/CSALÁDOK IMÁJA
EGYMÁSÉRT ÉS EGYMÁSSAL’ - DR. KOVÁCS
DÉNES teológus, lelki gondozó (Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ) előadása a családok imaéletének lelki
és személyi hatásairól a Kartal Házban (gyerekfelügyelet
a plébánián)
17.00: szentmise a családokért a templomban
18.00: vendéglátás a Kartal Házban

Kedves Röszkeiek és Környékbeliek!
A Község és az Iskola vetetésének meghívására
"ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ" jellegű beszélgetést
tartunk a művelődési ház könyvtárában
2017. március 3-án pénteken 18 órai kezdettel!
Bemutatásra kerülő
könyvemben írok a
Röszkén és környékén
szerzett gyermekkori és
iskolai élményeimről,
amelyekben sokan a
saját emlékeiket,
élményeiket is
felidézhetik!
Tisztelettel várok
minden érdeklődőt!
A rendezvény ingyenes
– várhatóan közös
élményekkel!
Tisztelettel:
Kothencz József
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Falusi Suttogó

„Jó, hogy látlak hóvirág,
megkérdezem Tőled,
mi hírt hoztál,
mit üzensz erdőnek, mezőnek?
Szedd a szárnyad szaporán,
vidd a hírt madárka,
útra kelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára.”
/Zelk Zoltán: A hóvirág/

Mint, ahogy már az előző
cikkünkben is előrevetítettük, január
hónapunk sem telt el eseménytelenül.
Az iskolába készülő gyermekeinkkel
ellátogattunk a Községi Könyvtárba,
ahol megemlékeztünk a KULTÚRA
NAPJÁRÓL. Itt oklevéllel jutalmaztuk
azokat a gyermekeket, akik saját csoportjukat képviselve, ügyesen,
hangosan, kifejezően adták elő kedvenc meséjüket. Természetesen minden
csoportban külön-külön is megemlékeztünk erről a napról, és minden bátor
előadót, Mesemondó igazolvánnyal „tüntettünk ki”.
Ezt követően sor került a második félévünk szülői értekezletére is, ahol
szakemberekkel interaktív előadáson vettünk részt, egy sokakat
foglalkoztató témát feldolgozva. Arról beszélgettünk, hogy a gyermekeket
ért veszteségeket hogyan kezeljük. Ezúton is köszönjük minden érdeklődő
és aktív Szülőnek a részvételt!
A havas, téli örömeink után, alig vártuk már, hogy megtudjuk, a
mit tesznek, ha kibújnak a barlangjukból. Óvodánkba minden
gyermek boldogan hozta ezen a héten szeretett plüss mackóját. Ezeknek
építettek, velük tornáztak, pihentek. Közben medvékről szóló
képeskönyvek, rövid kisfilmek, játékos feladatok segítségével gyűjthettek
sok új ismeretet e témáról. Február 2-án, gyertyaszentelő napján pedig
örömmel vettük, hogy a medvék nem ijedtek meg az árnyékuktól, és
befejezték végre a téli pihenésüket.
Ezután a hír után már mindenki a tavaszt keresi, várja. Így teszünk mi is,
így a következő témahetünk nem más lesz, mint a hóvirág. Beszélgetünk a
„TAVASZ HÍRNŐKÉRŐL”, és élményszerző sétáink alkalmával meg is
tekintjük őket a faluban.
Majd egy kis idő elteltével a FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS kerül előtérbe,
ahol nem maradhat majd el a finom farsangi fánk, a móka, a kacagás, a
farsangi mulatozás, a jelmezekbe való öltözés, a meglepetés mesejáték és
a sok tánc sem. Igyekszünk minél jobban elkergetni a telet, hogy újból
fürödhessünk a tavaszi nap éltető erejében.
KÖSZÖNJÜK, hogy a betegséghullám közepette az egészséges
gyermekeket is otthon tartották szüleik, így az ilyenkor szokásos és még
inkább szükséges fertőtlenítést is elvégezhettük minden csoportszobában.
Nagyon köszönjük, hogy a felnőttek betegsége miatti csoportösszevonást is
segítették a kedves szülők azzal, hogy ebéd után hazavitték gyermeküket az
óvodából.
Köszönjük Juhász Anna szüleinek az építőkockákat, Miklós Mátyásnak,
Bánfi Bálint nagyapjának a “matatófal” összeszerelését, Bálint anyukájának
a szükséges eszközök finanszírozását, Kovács Károlynak a fal felszerelését
a bölcsis csoportszobába.

Manók kipróbálták az angyalok hozta játékokat

MEDVÉK

Mesemondó délelőtt főszereplői

ESEMÉNYNAPTÁR:
Farsangi kavalkád, beöltözés bölcsődében: február 23., csütörtök,
óvodában: február 24., péntek
Kérjük, hogy gyermekek számára kényelmes, egész nap viselhető
Tavaszvárás a Süni csoportban
jelmezekkel készüljetek, hogy valóban vidáman teljen az egész napunk!
Egészséghét: február
27-e hete
Február 28-án, délelőtt Teddy Maci Kórház Program, orvostanhallgatók
interaktív foglalkozása a nagyoknak.
Szokásos módon a csoportok vitaminnapokat rendeznek, erről a
faliújságon tájékoztatjuk a kedves szülőket.
Ismét megrendezzük az Újrapapír Világnapi papírhulladékból otthon
készített alkotások kiállítását. Március 3-ig várjuk a remekműveket.
Március 15-i megemlékezésünk március 14-én délelőtt kerül
megrendezésre, kérjük, ezen a napon a gyermekek ünneplő ruhában
érkezzenek óvodába.

Farsangi készülődés a Nyuszi csoportban

Garan Anikó
óvodapedagógus

Falusi Suttogó
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A fa testében, lelkében
Matekguru!

A FARSANG
Itt a farsang áll a bál,
a gyerekek várják már.
Minden pajtás izgatott,
a maszk mögött mosolyog.
Ki boszorkány, ki kalóz,
ki ördög és ki matróz.
Ki tündér vagy királylány,
tüzet okádó sárkány.
Farsangi fánk, de finom,
édesség a jutalom.
Szép jelmezek voltak ott,
mindenki jót mulatott!
Füle Alíz és a 3. osztály

Még tanév elején a hetedik
osztályos tanulóimmal beneveztünk a Matekguru Kárpátmedencei Matematikai Csapatversenyre. A csapat négy főből
áll: Jonácsik Fanni, Jakab
Julianna, Iennei Brigitta és
Kulcsár Ákos. A két levelezős
forduló után eljutottunk a
verseny területi fordulójára,
melynek helyszíne a makói
Kálvin Téri Református Általános Iskola volt.
A gyerekek izgatottak voltak,
szerettek volna jól teljesíteni. 45
perc állt a csapat rendelkezésére. Elmondásuk szerint
jól együtt dolgoztak és bizakodva várjuk az eredményhirdetést.
A verseny helyszínére való
eljutást Röszke Község Önkormányzata biztosította, amit
ezúttal is köszönünk!

Informatika verseny

Az én kis falum, ahol élek
Szeged mellett, a déli határ
mentén fekszik, Röszkének
hívják. Röszke szépen gondozott, rendezett település.
Központjában található a
Szent Antal tér, amelyet
tavasztól őszig szép virágok
díszítenek. Itt több pad is
van, amelyek az arra sétálók
pihenésére szolgálnak. Télen
a Szent Antal téren kerül sor
az adventi gyertyagyújtásra.
A falunak van egy közös
nagy adventi koszorúja és
egy karácsonyfája a téren. A
közelben egy szökőkút is
található. Nyáron nagyon jó
mellé kiülni és fagyizni. A
településen van egy óvoda és
egy iskola is, így nem kell
Szegedre utazni.
Én a Rákóczi utcában
lakom a családommal, egy
kertes házban.
Nagyon szeretek Röszkén
élni, mert csendes, békés kis
falu és sok barátom és
rokonom él itt.

A Szegedi SZC Vasvári Pál
Gazdasági és Informatikai
Szakgimnáziuma idén is megrendezte az informatika alkalmazói versenyt 7-8. osztályos
tanulók számára. A versenyre
80 diák regisztrált, köztük egy
nyolcadik osztályos tanítványom, Varga Dávid.
Az első fordulóban egy
informatikai tesztet kellett
kitölteni, a második pedig egy
adott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelő
prezentáció elkészítése volt. Ez
úton is köszönjük Kiss Gábor
tanár úr ötleteit, mellyel
segítette a bemutató elkészítését!
Szegeden a szakgimnáziumban rendezett döntőn 2016.
december 6-án 23 tanuló
vehetett részt. Dávid az első két
fordulóban
nyújtott
szép
teljesítményének köszönhetően
bekerült a döntőbe, ahol a
szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatokat már teljesen önállóan kellett megoldania. Ezen a végső megmérettetésen Varga Dávid 8.
helyezést ért el. Gratulálunk
neki a szép eredményhez!

Tóth Kata 4.o.

Kovácsné Szász Hajnalka

Az én kis falum

Sziasztok, Fenyő Miki vagyok.
Egy nagy és szép hegyen élek szüleimmel,
barátaimmal. Én meg a barátaim még csak 20-22
méteresek vagyunk, de ismerek olyan fenyőket is,
akik 60-95 m-esek. Koronánk a kúpra emlékeztet,
gyökérzetünk
szétterülő,
vékony.
Kérgünk
pikkelyes, leveleink tűlevelek. Némelyikünket
bútorrá vagy színes karácsonyfává alakítottak.
Ezt mind egy kósza szél súgta a tűleveleink közé.
Ördögh Réka 4.o.

A gomba jellemzése
Az íze nem finom. A gomba kinézete érdekes.
Puhák a lemezei. Könnyen vágható. A törzsében van
egy különálló rész. Szivacsos és puha az egész. A
kalapja alatt sok apró lemez van. A lemezei sűrűek,
a színe néhol sötétbarna néhol pedig világosbarna.
Ha elvágjuk, fehér-barna rétege van. Jó illata van.
Ha megnyomjuk, akkor barna lé jön ki belőle.
Ábrahám-Tandari Lilien 2.o.

Fizika előadáson jártunk
Sajgó András tanár úr és a fizika szakkör
tagjai: Vecsernyés Krisztián, Kulcsár Ákos,
Szikula Ádám, Jakab Miklós, Kucsera István és
Sutus Máté részt vettek a SZTE Fizika Intézet
előadássorozatán.
Az első előadáson Prof. Dr. Szabó Gábor
tartotta, aki rendkívül érdekes fizikai kísérleteket
mutatott be a nézők nagy örömére.
Dr. Szatmáry Károly csillagász előadásának
címe az Élet kutatása a Földön kívül volt. A
csillagász ismertette a legújabb eredményeket a
témával kapcsolatosan.
Az előadásokon szó esett a lézerekről, okos
telefonokról, melyek nagyon népszerűek a
gyerekek körében. Az optikai, erő-dinamikai
kísérletek sok új ismerettel gyarapította a nézők
tudását.
A Szegedi Városi Televízió interjút készített a
résztvevőkkel. Iskolánkból Szikula Ádám és
Kulcsár Ákos mondhatta el, hogy mit jelent
számára a fizika tantárgy. Az érdeklődők a teljes
interjút a SZVTV honlapján tekinthetik meg.
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TALÁLT TÁRGYAK ROVATA
Tisztelt Lakosság!
Röszke Község Jegyzője ezúton közhírré teszi a
2016. január hónapban
leadott talált tárgyak jegyzékét.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig a
közleményt és amennyiben ráismernek az elvesztett
tárgyukra, úgy szíveskedjenek a Röszkei
Polgármesteri
Hivatalban
(6758
Röszke,
Felszabadulás u. 84.), ügyfélfogadási időben
mihamarabb, a jelzett őrzési határidőn belül
személyesen jelentkezni az elvesztett tárgy átvétele
céljából.

Egyesületi tagdíj:
• férfi: 4000 Ft, újbelépő 8000 Ft,
• női-és ifjúsági: 2000 Ft, újbelépő 4000 Ft

MEGHÍVÓ
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
közgyűlését 2017.február 17. (péntek) 18.00 órára hívom
össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal Képzési
Központ és Konferenciaterme
6758 Röszke Felszabadulás utca 84.

Tájékoztatom a tisztelt horgásztársakat, hogy
a 2016. évi fogási napló leadási határideje 2017.02.28

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi

TAVASZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2017. március. 25. (szombat)
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 VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ
teraszán, 6758 Röszke, Felszabadulás u.
07.00: Megnyitó, majd sorsolás.
07.30: Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (08.25-től etetés)
08.30-12.30: VERSENY
12.30-13.30: Mérlegelés
14.00 órától: 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 (2002-es születéstől)
ingyenes. A nevezés díj tartalmazza az ebéd árát is. Nevezni a
horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként
14-17-ig), a Macsek kisállat eledel és horgászboltban (hét

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő,
használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti
rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog,
használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (pl.
okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel) és
csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a
tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele
mellett.
Tárgy megnevezése: világoskék színű, összecsukható, camping jellegű kerékpár
Találás helye: Röszkei Rendőrőrs Petőfi Sándor
utca felőli részén
Találás időpontja: 2017. január
Őrzés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal
Őrzési határidő: 2017. május 15.
Dr. Kis Zsuzsanna
Önkormányzati és hatósági csoportvezető
Röszkei Polgármesteri Hivatal

közben de:7.30- 12-ig, 06305792616. A nevezési díjat a
helyszínen is ki lehet fizetni. Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő: 2017. március 24-én 11.30-ig (Állami
Horgászjegy kötelező)
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: Magyari László. 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!

Falusi Suttogó
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Előző havi kvízünk megfejtései: Kossuth Lajos utca, csutri, 1992
Szerencsés megfejtőnk SZALMA LÁSZLÓNÉ a Forró Fogadó sültes táljáról falatozhat. Nyereményének kiszállításával
és átvételével kapcsolatban Forró Csabát keresse a 62/273-245 vagy a 30/928-9544-es telefonszámokon.
Február havi kérdéseink:
A népiskolai törvény kimondta, hogy „a szorgalmi idő faluhelyen, éven át legalább nyolc, városban legalább kilenc
hónap legyen” A szorgalmi idő alatt alapos tanulmányi munkának kellett
folynia.
A népiskola kötelező tantárgyai a következők voltak: hit- és erkölcstan, írás és
olvasás, fejbeli és jegyekkel számolás és a hazai mérték és pénznemek
ismerete, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlatok, hazai földleírás és történet,
némi általános földleírás és történet, természettan és a természetrajz elemei,
különös tekintettel az életmódra, gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és
kertészet köréből, a polgári főbb jogok és kötelességek tanítása, ének,
testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatokra.
Röszke híres tanítója, aki feleségével együtt tanította a röszkei diákság több
generációját. Sporttelep is van róla elnevezve településünkön. Ki ő?
Az 1890-es évektől az első világháború kezdetéig a tanyai iskolákra a túlzsúfoltság volt a jellemző. Ma már szinte
hihetetlen, de egy-egy tanteremre 100-120 kisdiák is jutott. De ennek a létszámnak általában csak 75-80 %-a járt
rendszeresen az iskolába. Vagy „egyhuzamban” tanítottak, vagy „megosztva”, vagyis délelőtt az 1-2. osztály, délután a
nagyobbak. Nagy gondot fordítottak a hit- és erkölcstan tanítására, belvárosi papok jártak ki misézni és a hitoktatást
elvégezni a tanyai iskolákba. A tanfelügyelő szigorúan ellenőrizte az egészségtan, az ének és a „kézügyesítő munka”
tanításának színvonalát is.
Milyen országos programból valósult meg a Gyula püspök állami elemi népiskola 1929-ben Röszkén? Az
épületegyütteshez tartozik a Röszkei Teleház felújított épülete is.
Sok régies szavunk jelentése lassan feledésbe merül. Hogyan hangzanak jelen korunkban ezek a régies kifejezések?
1. Pampuska, 2. Findzsa, 3. Févaj

A helyes válaszokat juttassák el a Röszkei Teleházba személyesen (Röszke, Felszabadulás u. 87.),
vagy e-mailben a telehaz@roszkenet.hu címre.

Tanyák fejlesztését támogató pályázat jelent meg akár
95% támogatással
Megjelent a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás. A pályázat során megvalósítható tevékenységek a tanyák háztartási
léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése. Célterület szerint egyrészt természetes személyek,
másrészt önkormányzatok pályázhatnak. A támogatás összege minimum 200.000 Ft, az 1. célterület esetében maximum 6,2 millió
Ft, 2. célterület esetében maximum 50 millió Ft. Az önkormányzatok esetében tanyánként maximum 8 millió Ft lehet a támogatás
összege. A támogatási kérelmek 2017. március 31-től május 2-ig beadhatók. A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális
ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem
megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó
képességének javulása várható.
A támogatást igénylők köre:
1. célterület esetében: 18. évét betöltött személyek, akik 2016. január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a
lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, valamint a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás
szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
2. célterület esetében: települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
A pályázat során megvalósítható tevékenységek:
- háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: villamosenergia-ellátást
biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést
- háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: kútfúrás, vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó,
víztisztító létesítmények és felépítményei, háztartási törpe-vízmű
- háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
A pályázati felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzelltsvalamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
forrás: pályázatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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A VIZSGÁLATOK CSAK
2017. március 3. péntek

2017. március 4. szombat

13.00 – 17.00
9.00 – 12.00
GYERMEKSZEMÉSZET GYERMEKSZEMÉSZET
Dr. Horváth Helga
Dr. Horváth Helga
Tanácsadó
Tanácsadó

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
ALAPJÁN KÉRHETŐK!
VÉRVÉTELEKRE és ÉRSZŰKÜLET
szűrésre előjegyzés a Háziorvosoktól
rendelési időben kérhető, a többi vizsgálatra
a Teleházban személyesen vagy telefonon
(62/573-870) lehet jelentkezni.

2017. március 6.
hétfő

2017. március 7.
kedd

2017. március 8.
szerda

2017. március 9.
csütörtök

7.30-8.30 NAGYLABOR
+ PSA SZŰRÉS
Dr. Nárai Katalin

7.30-8.30 NAGYLABOR
+ PSA SZŰRÉS
Dr. Nárai Katalin

7.30-8.30 NAGYLABOR
Dr. Nárai Katalin

7.30-8.30
NAGYLABOR
Dr. Nárai Katalin

7.30-8.30 NAGYLABOR
+ PSA SZŰRÉS
Dr. Ladányi Gabriella

7.30-8.30 NAGYLABOR
+ PSA SZŰRÉS
Dr. Ladányi Gabriella

7.30-8.30 NAGYLABOR
Dr. Ladányi Gabriella

7.30-8.30
NAGYLABOR
Dr. Ladányi Gabriella

15.00-19.00
BŐRGYÓGYÁSZAT
Dr. Németh Réka
I. sz. orvosi rendelő

8.00-8.30
NAGYLABOR
Dr. Huszár Erika

8.00-8.30 NAGYLABOR
Dr. Huszár Erika
9.00-15.00
NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Sári Tamás
Közösségi Ház
ÉRSZŰKÜLET SZŰRÉS
9.00-11.00 II. rendelőben
13.00-15.00 I. rendelőben

9.00-12.00
NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Sári Tamás
Közösségi Ház
8.30-16.00
SZEMÉSZET
Dr. B. Tóth Barbara
Művelődési Ház

2017. március 13. hétfő

15.00-17.00
ORTOPÉDIA
Dr. Fiszter Ildikó
Közösségi Ház

8.00 – 15.00
ULTRAHANG
Dr. Ádám Edit
Tanácsadó

15.30-17.30
UROLÓGIA
Dr. Hajdú Erzsébet
II. sz. orvosi rendelő

15.00-19.00
BŐRGYÓGYÁSZAT
Dr. Németh Réka
I. sz. orvosi rendelő

BŐRGYÓGYÁSZAT (ingyenes vizsgálat)
Bőrgyógyászati szűrővizsgálat célja a bőrfelületen jelentkező elváltozások
felderítése. Kérjük, jöjjön el a vizsgálatra, ha új anyajegye van, korábbi anyajegy
vagy szemölcs mérete színe, formája megváltozott, bőre száraz, repedezett stb.
UROLÓGIA (ingyenes vizsgálat)
Vizelési zavarok (pl. gyakori kevés vizelet, nehezített vizelés, vizeletcsepegés)
esetén, ill. 40 év feletti férfiak ingyenes, fájdalommentes prostata szűrővizsgálata.

2017. március 14. kedd
8.00 – 15.00
ULTRAHANG
Dr. Ádám Edit
Tanácsadó

ORTOPÉDIA (ingyenes vizsgálat)
Ortopédiai szakvizsgálat, további kivizsgálásra, kezelésre tanácsadás, gyermekeknek is.
(folyt. a köv. oldalon)
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SZEMÉSZET (ingyenes vizsgálat)
A rendszeres látásellenőrzés igénybevétele azért fontos,
mert mielőbb kiderülnek az elváltozások, annál jobban
kezelhetőek. Kevesen tudják ugyanis, hogy a
szemvizsgálat nem csupán a látás ellenőrzésre szolgál,
hanem segíthet más betegségek feltárásában is (pl.:
szürkehályog, zöldhályog, magas vérnyomás). Ezen
elváltozások kialakulásának veszélye 40 éves kor felett
fokozódik, ezért javasoljuk, hogy évente keressék fel
szemorvosunkat.
Látásromlás esetén a szemészeti vizsgálat után a
szemüveg helyben meg is rendelhető.
ÉRSZŰKÜLET SZŰRÉS (ingyenes vizsgálat)
Cukorbetegek, dohányos betegek, valamint járáskor
fellépő végtagfájdalommal küszködő betegek számára
ajánljuk
a
vizsgálatot,
melyre
jelentkezni
háziorvosaiknál lehet rendelési időben.
HASI ULTRAHANG (térítéses vizsgálat)
Éhgyomorra, vagy a vizsgálat előtt 5 órával ne egyen.
Telt húgyhólyaggal.
Egy regió /has-, kismedence vizsgálata, vagy
pajzsmirigy, nyaki lágyrész vizsgálata vagy emlő, hónalj
vizsgálata: 4.000 Ft
Kettő regió vizsgálata: 7.000 Ft
Három regió vizsgálata: 10.000 Ft.
NAGYLABOR VIZSGÁLAT (térítéses vizsgálat)
Nagy laborvizsgálat: vérkép, vércukor, vérzsír, máj és
vesefunkció, süllyedés, vas, pajzsmirigy vizsgálat ( csak
TSH) és vizelet vizsgálat.
PSA VIZSGÁLAT (térítéses vizsgálat)
A PSA vagy más néven prosztata specifikus antigén,
olyan fehérje, amelyet a normális prosztata hámsejtek
termelnek és jelenléte kis mennyiségű vérből is
kimutatható. Amennyiben a prosztata megbetegszik (pl.
jóindulatú prosztata megnagyobbodás, gyulladás vagy
rák), a PSA érték a vérben megemelkedik.
Magyarországon a férfiak körében a prosztatarák a
második
leggyakoribb
daganatféleség.
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A vérvételek térítési díjai mindhárom praxisban:
Csak nagylabor:
2.000 Ft.
Csak PSA szűrés:
5.000 Ft
Nagylabor + PSA szűrés: 6.000 Ft
Vérvételekre előjegyzés a háziorvosoktól kérhető
rendelési időben:
dr. Huszár Erika
573-810
dr. Ladányi Gabriella
273-098
dr. Nárai Katalin
273-323
NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
(térítéses vizsgálat)
A tünet- és panaszmentes nők időszakonkénti vizsgálata
gyors és fájdalommentes. Segítségével a méhnyak
jóindulatú sebei, rákmegelőző elváltozásai és a még
gyógyítható stádiumban lévő daganatos betegség
könnyen diagnosztizálható és kezelhető.
Ajánlott 40 éves kor felett évente 1 alkalommal.
A vizsgálat térítési díja 3000 Ft.
TŰDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT Július hónapban lesz.

Amennyiben az előjegyzett időpontra nem
tart igényt, kérjük telefonon (573 870)
vagy személyesen mondja le, hogy másik
beteget előjegyezhessünk.

Kedves NEM Röszkei Lakosok!
A vizsgálatok Röszke Község
Önkormányzatának anyagi támogatásával
történik, röszkei lakcímmel rendelkező
lakosok részére! Kérjük ennek a feltételnek
tiszteletben tartását, ellenkező esetben a
vizsgálat meghiúsul. A Teleházban a
személyes időpontkiadásoknál vagy a
vizsgálat elvégzése előtt a lakcímkártyát
ellenőrizhetik.
Megértésüket köszönjük!

2017. február 27. (hétfő) 19.00 óra
ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ

KARINTHY FRIGYES
BŰVÖS SZÉK
zenés kabaré est a mórahalmi helyi színtársulat
előadásában
Előadások: 2017. március 18. 19. 00 óra
2017. március 19. 15. 00 óra
Jegyek 1900, Ft-os áron kaphatók:
az Aranyszöm Rendezvényházban

MA ÉJJEL SZABAD VAGYOK
zenés bohózat 3 felvonásban
Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Tóth Roland, Kautzky
Armad/Bodor Géza, Borbáth Ottília, Boldizsár
Tünde/Wessely-Simonyi Réka, Kertész Péter/Csák
József, Koncz Gábor, Valler Gabriella, Éless Béla,
Plaszkó Éva, Madár Veronika.
Jegyek 3400, Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm
Rendezvényházban

Bővebb információ: Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban
személyesen, valamint a 62/281-219-es telefonszámon.
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Bemutatjuk a 2017 évi tervezett programjainkat:
Készülődünk a tavaszi megújulásra. Egyesületünk jó és
hasznos programokat tervez, amelyekkel a térség
ökoturisztikai vonzerejét tudjuk növelni. Ennek érdekében,
továbbra is fontosnak tartja a lakosság, különösen a fiatalok
természeti értékek iránti felelősség érzésének fokozását. A
2017. évben is célunk: a táji és természeti értékek folyamatos
feltárása, számbavétele, megőrzése, és bemutatása. A
környezeti szempontú fenntarthatóság elemeinek erősítését, a
helyi értékek és az egyedi tájértékek megőrzése útján
gondoljuk megvalósítani. Az európai szinten kultúrtörténeti
jelentőséggel bíró tanyás településrendszerünk és gazdálkodási
formáink a magyar nemzeti örökség fontos részét képező
sajátos térszerkezeti struktúra, melynek fennmaradása,
fejlesztése nemzeti érdek. Biztosan tudjuk, hogy meg kell
meneti azt a táji tudást, viselkedési formát amivel ma még
rendelkeznek elődeink, így megmenthetők lesznek a természeti
értékek is. Ezért a már feltárt értékek mentén a Kistérségben
tanösvényeket fejlesztettünk, ill. fejlesztünk, amivel
elősegítjük a turizmus fejlődését.
A projekt részletei:
I. Terepi közösségi foglalkozást hirdetünk térség felnőtt
lakosai és a tanulók körében. Téma a biodiverzitás
monitorozás bemutatása, gyakorlati foglalkozás keretében a
röszkei Molnár-réten. Időpont: 2017. május 20.
II. Terepi foglalkozás a Gyálai Holt-Tisza mentén, az
információs állomásnál. Téma vízminőségi vizsgálatok,
élőhely megismerés, hagyományos Tiszai foglalkozások
bemutatása, kézműves gyakorlatok. Időpont: 2017. június 21.
III. A Röszkei tanyavilág település szerkezetének, építészeti
értékeinek bemutatása. Közösségi főzés szabadban. Időpont:
2017. július 5.
IV. A biogazdálkodási módszerek bemutatása, a biokertünk
kialakításának második éve. Gyakorlati bemutató. Időpont:
2017. július 12.

VECSI KOCSMA
2017-ben is szeretettel várjuk kedves
vendégeinket!
Vállaljuk családi események,
baráti összejövetelek lebonyolítását!
VECSI KOCSMA
RÖSZKE DÓZSA GY. u. 58.
ÉRD.:06-62-272-648
06-30-343-8659

Temetkezés
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos
temetések felvétele szállítással,
teljes körű ügyintézéssel,
kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Felszabadulás u. 109.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Bende Sándorné - 273 354

Falusi Suttogó

V. A tanyai térségben meglévő családi állattartás,
földhasználat, őshonos, fajták, fenntartható tájhasználat
bemutatása egy gazdaságban. A tanyavilág bejárása,
együttgondolkozás a lakosokkal.
VI. A helyi terményekből hagyományos élelmiszer készítése,
használati tárgyak készítése, életmód bemutatása. A helyi
termények akciónapja. Ételkészítés a TANKONYHÁBAN a
családokkal. Receptek gyűjtése, a helyi ételek ismertté válnak.
A hagyományos ételek szerepe a mai ember táplálkozásában.
Időpont: 2017. október vagy november egy napján.
A programokról a részleteket – pl. mikor, hol találkozunk minden alaklommal előzetesen közöljük itt a Suttogóban.
Mindenkit szeretettel várunk. Kérjük az érdeklődők előzetes
jelentkezését. Jelentkezni lehet kornyezetved@roszkenet.hu email címen, vagy az egyesület telefonján (62) 273 012.
Egyesületünk korábbi kérését megismételem. Jelenleg is
várjuk a támogatásokat „Az én falum, az enyém, Az én
Napfényes
Röszkém”
című
kiadványunk
ismételt
megjelentetéséhez. Nagy szükségünk van a támogatásokra,
mert közeledik a tanév vége és a nyolcadik tanulók év végi
ajándéka lesz ez a kiadvány. Aki szeretné, az ügyet támogatni
jelezze
–
az
egyesület
e-mail
címén
kornyezetved@roszkenet.hu, vagy telefonon (20) 444 63 32. A
támogatásokat az egyesületünk számlájára közvetlenül is be
lehet fizetni. A befizetés a helyi Takarékszövetkezetben
lehetséges
(számlaszámunk:
57400028-10100510)
A
Takarékban a munkatársak segítenek az ügy elintézésében. A
befizetésről számlát adunk és okmányt az adományról.) A
támogatási összeget kézpénzben is lehetséges fizetni, számlát
adunk. Ezt viszont előzetesen jelezni kell pl. telefonon, hogy át
tudjuk venni az összeget. Bármekkora összeget tisztelettel
elfogadunk. A fölajánlásokat várjuk előre is tisztelettel
köszönjük.
Sára Endréné elnök

Húsvétra bárányok,
vágóbirkák, ürük
eladók!
Paja Zoltán
06-30/75 82 522

HIRDESSEN ÖN IS
A SUTTOGÓBAN!
További információ és hirdetés
felvétel: +36 62 573 870

telehaz@roszkenet.hu

Várjuk kedves
régi és új
vendégeinket
2017-ben is!

Falusi Suttogó
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PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.
Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Falusi Suttogó

SZÖGHY
TEMETKEZÉS Kft.
Szeged, Török utca 11/B
62/ 425-847
valamint
MÓRAHALMI KIRENDELTSÉG
ILDIKÓ VIRÁGÜZLET
MÓRAHALOM, TÁNCSICS utca 2.

Temetések teljes körű
megszervezése, lebonyolítása!
Keresse fel irodánkat ingyenes
árkalkulációért!
Érdeklődni: Király Ildikó: 06 62 / 281-549
06 30 / 27-54-675
vagy
Szállítási ügyelet /0-24h/: 06 30 / 95-57-556

Köröm-lak Röszkén
Nem kell Szegedre menni, nincs utazás,
nincs időveszteség! Szépüljön nálam!

Szolgáltatásaim:

Megkezdtük tavaszi vetőmagok
rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:
-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló
-borjúindító és borjúnevelőtápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány értékesítés

Állattenyésztési szakáruház

6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3
(METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

Manikűr: Szeretne ápolt, szép kezeket, de nincs ideje
rá? Vagy nem tudja magának megcsinálni? Jöjjön el!
Kézápolás kellemes nyugodt környezetben!

Gyógypedikűr:
Benőtt
körömmel,
esetleg
tyúkszemmel küzd? Bőrkeményedések vannak a talpán?
Jelentkezzen be! Teljeskörű lábápolás!
Műköröm: Nincs ideje kétnaponta lakkozni a körmét?
Szeretettel várom! Tartós lakkozás és zselés köröm az
elegáns franciától a vadító neon színekig!

Bízza rám kezei és lábai ápolásátszépítését! Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
30/936-8335

90x200-as fa keretes,
ágyneműtartós ágy eladó
Röszkén, matrac nélkül.
érd: 30/8252501
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ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2017. január 5.: Barna András (†2016.
december 28., életének 78. évében)
2017. január 6.: Ács-Sánta Szilveszterné
Kovács Ilona (†2017. január 1., életének
91. évében)
2017. január 12.: Fülöp Pál
(†2017. január 5., életének 95. évében)
2017. január 23.: Polyák Sándor
(†2017. január 11., életének 80. évében)
2017. január 24.: Váradi Pál
(†2017. január 12., életének 57. évében)
2017. január 31.: Osznovics Imréné
Szécsi Veronika (†2017. január 22.,
életének 78. évében)
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 Röszke, Felszabadulás u. 89.,
Tel: +36 30/359-1050, Karitasz: +36 20/400-58-68,
Web: plebaniahivatal.roszkenet.hu,
e-mail: roszkeplebania@citromail.hu,
Irodai nyitva tartás: kedden és pénteken 9-12 óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság
kedd, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság,
szerda, 17.00 óra: szentmise,
csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis,
péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás,
szombat, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság,
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság,
9 és 17 óra: szentmise

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a plébánia vezetékes
telefonszáma 2017. február 10-től nem hívható.
Kérjük, ezután a 30/359-1050-es telefonszámon hívjanak
bennünket hivatalos ügyekben.
A plébános személyi mobilszáma: 30/289-5397.

Február hónap folyamán a házszenteléseket a Dózsa
utca, Szegfű utca, Táncsics utca, Ságvári utca, Petőfi
utca, Tisza sor, Kossuth utca, Szántó-Kovács utca, a
Felszabadulás utca és a Holt-Tisza közötti utcák (ld.
Papdi u., Budai u., Szabadság u., Verseny u., Béke u.,
Jókai u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Ady u.), valamint
a Bercsényi utca, Szegedi utca, Vasút utca, Pacsirta utca
házaiban végezzük. A külterületi házak szentelésére
március közepén kerül sor. [Akikhez nem sikerül bejutni,
vagy megbeszélt időpontra kérik a házszentelést,
igényüket jelezzék a plébániahivatalban személyesen,
vagy a plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás
ill. sms útján, vagy a roszkeplebania@citromail.hu email-címen, esetleg a facebook oldalunkra küldött
üzenetben.]
Nagyböjtben (március 1.-től, Hamvazószerdától
kezdve) a hétköznapi liturgikus alkalmak a gyászmisék
és a pénteki liturgia kivételével továbbra is a templom

sekrestyéjében lesznek megtartva. A kezdési időpont
március 15-ig 17 óra, ezt követően 18 óra.
Péntekenként a 17 órakor kezdődő bűnbánati
liturgián a szentségimádás alatt gyónási lehetőséget
biztosítunk. Lelkigyakorlatos elmélkedéseket is a pénteki
bűnbánati liturgia keretében lehet hallgatni Páduai Szent
Antal „5 kenyérről” szóló nagyböjti beszéde alapján. A
bűnbánati liturgia előtt fél órával (16.30 órai kezdettel)
keresztutat végzünk a templomban.
2017-ben az egyházi stóladíjak változatlanok
maradnak! A csendes mise stóladíja 1.200 Ft, az orgonás
mise stóladíja pedig 2.000 Ft; a temetés stóladíja
összesen: 20.000 Ft; az esküvő stóladíja: 20.000 Ft. Az
egyházközségi hozzájárulás 18 év feletti, iskolai
tanulmányait befejezett felnőttek, valamint időskorú
személyek esetében 2.500 Ft/fő, mely befizethető
személyesen a plébániahivatalban vagy átutalással
(számlaszám: 57400028-11065735), ill. fizethető
házszentelések alkalmával is.

DOBÓ
LEVENTE
2016.12.08.
Anya: Dobóné
Börcsök Andrea
Apa: Dobó Gábor

PINTÉR
NELLI

BICÓK LUCA SÁRA
2017.01.30.
Anya: Makra Ilona, Apa: Bicók Róbert

2017.01.30.
Anya: Nagy Eszter
Apa: Pintér Zoltán

2017. február
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Támogatónk:

Falusi Suttogó
Röszke Község Önkormányzata,

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóimat a Falusi Suttogó
Februári sportoldalán.
Először is elnézést kérek a beszámolóm olvasóitól, hogy az
előző számban tett ígéretemet nem tudom tartani! Ugyanis azt
ígértem, hogy a sportköri közgyűlésről beszámolok a kedves
olvasóimnak. Ezt majd a márciusi Suttogóban teszem meg,
mivel az újságcikkek leadási határideje az egészséghét időbeli
tájékoztatása miatt előrébb lett hozva! A mostani
beszámolómat a focisták mentették meg, mivel ez az egyetlen
szakosztály, amely már megkezdte az érdemi munkát a tavaszi
idényre! A sportcsarnokban kezdődött meg az alapozás, az erő
gyűjtése a bajnoki rajtra, edzőmérkőzések beiktatásával. Pár
képpel szeretném illusztrálni, hogy hogyan is végzik mindezt a
játékosok.
HB

FALUSI SUTTOGÓ Röszke Község Képviselő Testületének lapja. Eng. Szám: B/PHF/888/CS/92,
Szerkesztőség: 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.
Röszke Község Önkormányzata és a Röszkei Kaláka Egyesület nem vállal felelősséget
a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért.

