Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XIX. évfolyam 3. szám

Tájékoztató az új szelektív kukák kiosztásáról
és a jelenleg szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló kukák jövőbeli használatáról

Március

ELMARAD!

Tisztelt Lakosság!
Pályázat útján a település lakossága számára új (sárga) szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló kukák kerültek beszerzésre. Az új szelektív
gyűjtőedények lakosság részére történő kiosztása az alábbi időpontokban
fog megtörténni:
2020. március 20. 12:00-18:00.
2020. március 21. 10:00-16:00.
2020. március 27. 12:00-18:00.
Az edényezet átvételi helye: Sportcsarnok előtti parkoló.
A kukákat az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkezőknek
kötelező módon át kell venniük. Amennyiben az érvényes
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakos az átvételben
akadályoztatva van, akkor meghatalmazással vehető át az edényzet.
Jelen tájékoztatón túl minden érvényes hulladékszállítási szerződéssel
rendelkező lakos értesítő levelet fog kapni.
Fontos megjegyezni, hogy az új (sárga) szelektív gyűjtőedényben az
alábbi csomagolási hulladékot lehet elhelyezni: papír, műanyag, fém.
A jelenleg a lakosságnál lévő szelektív gyűjtésre használt kukákat
visszahozniuk nem kell, ugyanis azokat a jövőben a zöld hulladék
gyűjtésére használhatják. Az új gyűjtőedények osztásakor kapni fognak
egy a zöld hulladék gyűjtésére vonatkozó matricát, melyet a jelenleg a
szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló kukákra (a most rajta lévő
szelektív matrica tetejébe) kell felragasztaniuk.
Edényosztás alkalmával a Szolgáltató ismertető anyagot fog osztani a
szelektív hulladék gyűjtésének módjáról. Tilos a vegyes hulladék,
valamint az ÜVEG hulladék elhelyezése a szelektív edényekben. Üveg
hulladékot az újonnan kialakított gyűjtőszigeteken vagy a
hulladékudvarban lehet elhelyezni.
Szelektív hulladék gyűjtés ideje nem változik, a szokásos rendben
történik. Többlet szelektív hulladékot átlátszó zsákban az edény mellé
helyezve, vagy a hulladékudvarban lehet átadni.
A fent megjelölt időpontokban az osztás a készlet erejéig biztosítható,
ami körülbelül 350 darab / nap edényt jelent.
Röszke Község Önkormányzata

A Csongrád Megyei
Kormányhivatal által biztosított
mobilizált kormányablak, azaz a

KORMÁNYABLAK BUSZ
2020. március 25. napra
meghirdetett ügyfél fogadása
ELMARAD!
A kormányablak busz szolgáltatásait időszakosan visszatérő rendszerességgel tudják igénybe venni
az ügyfelek, minden hónap negyedik szerdáján 8 és 11 óra között.
A következő ügyfélfogadásról
értesíteni fogjuk a lakosságot!

A röszkei Petőfi Sándor
Művelődési Ház és
Községi Könyvtár
szakképzettséget igénylő
karbantartó munkakörbe
munkatársat keres.
Érdeklődni Borbásné Márki Márta
polgármesternél lehet
(70/313-9924)

2. oldal
Gemencen jártunk
Jótékonysági Bálunk Támogatói
Röszke Község Önkormányzata, Borbásné
Márki Márta polgármesterasszony, Dr.
Orbán Ágnes, Ács-Atti Kft., Délcell Kft. ,
Euro-Chicken Kft., Ferrum Plast Kft. Gál László, Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Községi Könyvtár, Röszkei Kábeltévé
Kft. - Ördög Tibor, Röszkei Százholdas
Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde,
Tündérkert Dekor – Kozma Zsófia, T-Z
Autószerviz
Kft.,
Délmagyarország
napilap, Francia Háztartási Outlet,
Krajcáros Csemege, Maus Kft., Simplex
Gyógyszertár, Unilever Magyarország Kft.
Abordán Szilvia, Ábrahám-Tandari Zsolt,
Acsai-Varga Károly és Pongor Natália,
Bagi Csaba és családja, Bagi Erika, Balázs
Dániel és neje, Bihari Róbert és családja,
Bíró-Gorcsa Andrea, Börcsök László és
családja, Börcsök Lászlóné, BörcsökVarga Márta, Csiszár Ilona, Csiszár
Józsefné, Csonka Imre és neje, Daka
Zsuzsanna, Dobóné Börcsök Andrea és
családja, Domján-Nógrádi Adél és
családja, Dr. Túri László és Dr. Túriné
Nagy Éva, Dudás Zoltán, Fazekasné
Molnár Éva, Fodor Imre és családja,
Forrai Anna, Halasiné Csúzdi Anna,
Hebők Róbert és családja, Horváth Béla és
neje, Juhász Tibor és családja, Karai
Gizella, Kaszás Tibor és Császár Anikó,
Kispál Tamás és családja, Kissné Veres
Györgyi, Kónyáné Kispéter Éva, Kovács
Károly és Jakabfi Zsuzsánna, Kovács
Zoltán és Kovácsné Szász Hajnalka,
Kovácsné Czigle Andrea, Kristóné Kiss
Bettina és családja, Lőrincz János és
családja, Lux András és családja, Makra
Lajosné, Molnárné Vér Ágnes, Nagy
Tibor és családja, Nagyné Bende
Annamária, Osznovicsné Rábai Kitti és
családja, Ördögh András és családja,
Ördögné Geyer Hajnalka és családja,
Ördögné Király Szilvia, Palencsár
György, Papp Károly és családja, Papp
Tibor és neje, Pintyéné Ördögh Szilvia,
Rajczi Cecília, Sajgó András, Strifler
József és családja, Sutus Nikolett, Százi
István, Szécsényi Marianna, Szurcsik
Tibor és családja, Takács Tamás és
családja, Tombácz Zoltán és családja,
Tóth Endre és családja, Tóth-Gajdács
Krisztina és családja, Tóthné Gál Kinga,
Turó István és neje, Turucz József, Tutrai
Sándorné, Vas Róbert és családja,
Vecsernyés Zoltán és családja, Zsebik
Anikó

Köszönettel tartozunk még mindazoknak, akik tombolaajándékukkal, részvételükkel vagy segítő
közreműködésükkel hozzájárultak
célunk megvalósításához!

A Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága ajándékaként mi, 7.
osztályosok február végén ellátogathattunk a Gemenci erdőbe.
Miután megérkeztünk a pörbölyi Ökoturisztikai Központba, vezető
segítségével megnéztük a “Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben”
elnevezésű kiállítást. Tablókat, trófeákat, kitömött állatokat, rovarokat,
erdőgazdálkodással kapcsolatos tárgyakat láttunk a szépen berendezett
kiállítóhelyen. Sok érdekes információt hallhattunk a Gemenci erdőben élő
állatokról, valamint a röszkei vadállományról és a helyi vadászok munkájáról
is.

A kiállítás megtekintése után az erdei kisvasúttal kimentünk a
Malomtelelőig. Útközben kerítéssel elkerített részeken őzeket, vaddisznókat
láttunk, de ha figyelmesen nézelődtünk, szabadon élő vadakat is láthattunk. A
vonatúton a szakvezetőnktől sok érdekességet hallottunk az útközben lévő
épületek történetéről, állomások nevéről. A Malomtelelő megállónál leszállva
elsétáltunk a közelben lévő megfigyelő toronyhoz. Itt megcsodálhattuk a tájat,
és a kilátóba is felmentünk. Az erdei kisvasúttal visszaérve a program
befejezéseként finom ebéd várt bennünket. Ebéd után sok élménnyel
gazdagodva indultunk haza. Ezúton is köszönjük a Röszkei Földtulajdonosok
Vadásztársaságának a lehetőséget!
7. osztály

Cirkuszban jártunk
2020. január 29-én a 6. osztály a Budapesti Nagycirkuszba látogatott el. Korán
reggel indult a csapat nagy izgalommal. A hosszú buszút közben egy másik
osztály is csatlakozott a kirándulásunkhoz. Amint beléptünk a cirkuszterembe,
erős lószag csapta meg az orrunkat. De ez sem csökkentette az
izgatottságunkat. Osztályfőnöki órán már megnéztük a műsorelőzetest, és alig
vártuk, hogy lássuk a lélegzetelállító mutatványokat. Voltak köztük táncosok,
zsonglőrök, ügyességi gyakorlatok és lovasnomád produkciók. A
legizgalmasabb előadás az volt, amikor egy férfi felmászott a pallóra, majd a
hengerek sokaságára biztosító kötél nélkül. Szinte levegőt se mertünk venni.
Az is nagyon tetszett, amikor egy hölgyet a hajánál fogva pörgettek a
trapézon. Az előadás végére már nagyon fülledt volt bent a levegő, ezért
nagyon jól esett kimenni a friss levegőre. A visszafelé vezető úton Györgyi
néni és Zoli bácsi is együtt játszott velünk az ördöglakatokkal. Köszönjük a
LEP programnak, hogy elmehettünk és tanárainknak, hogy elkísértek minket.
Huttora Emília 6.o.

3. oldal
Farsangoltunk
Iskolánkban február 21-én tartottuk a farsangi mulatságot, amely idén is
remek hangulatban telt. A sportcsarnok dekorációját Luxné Fodor
Szilvia tanárnő irányításával készítettük el. Minden osztály bemutatta,
hogy mit tanult eddig a társastánc órákon. Nagy sikert aratott András
bácsi farsangi királysága és a tanár nénik tánca. A tanulók ötletes és
kreatív jelmezeit pillecukorral jutalmaztuk. A zenéket Árva Béla, az
iskola rendszergazdája válogatta a táncos lábú közönségnek.

A február hónap önkormányzatunknál a 2020. évi
költségvetésünk előkészítéséről, az intézményekkel
történő egyeztetéséről és az ez évi fejlesztési
elképzeléseink
ütemezéséről
szólt
elsősorban.
Költségvetésünk kiegyensúlyozott, megfelelő módon
biztosítja a 2020. évi működésünket és az
intézményeink finanszírozását is. Egyelőre. Sajnos,
hogy ezt kell, hogy írjam, hiszen az iparűzési adó
elvonásának újabb pallosa ott lebeg a mi
önkormányzatunk, a mi településünk feje fölött is,
remélem, hogy nem realizálódnak azok a központi
tervek és intézkedések, amelynek eredményeképpen
jelentősen lecsökkennének településünk bevételei.
Sajnos, ez nem rajtunk múlik, kormányzati döntés fog
születni ebben a Röszkét is súlyosan érintő kérdésben.
Reméljük a legjobbakat. Mást nemigen tehetünk!
S, hogy jót, örömteli eseményt is írjak, példaértékű az
az együttműködés és segítő szándék, amit Deszk
település részéről tapasztalhattunk a közelmúltban.
Király László polgármester úr jóvoltából Röszke
település gazdagodott három elektromosan vezérelhető
kórházi ággyal, egy járást segítő rolátorral (kerekes
járást könnyítő segédeszköz) és egy elektromos kádba
beemelő szerkezettel, amit térítésmentesen kapott meg
településünk. Ezúton szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy aki idős, vagy súlyos beteg hozzátartozóját
ápolja, nagy segítséget jelenthetnek a napi teendők
ellátásában ezek az ágyak és eszközök. Sajnos,
tapasztalatból tudom, ha nagymamám ápolása kapcsán

Az ellopott tervek
Hol volt, hol nem volt, de még ma is van
egy London nevű város, ahol épp december
31-e volt, az új év előtti utolsó nap. London
egyik
híres
báltermében,
pezsgők,
sütemények és üdítők díszítették az asztalt.
Mikor elkezdődött a bál, mindenki jól
érezte magát, kivéve London híres
divattervezője, Alice Valeriet [Alisz
Valeri]. Bánata azért ült még szívén, mert
ellopták a terveit és ami még rosszabb,
hogy ma este be kellett mutatnia őket a
színpadon. Mit csináljak? - kérdezte Samet,
a barátnőjét. – Talán nyomozd ki, ki
lophatta el őket. – Remek ötlet Sam, már el
is kezdem! A nyomozás úgy kezdődött,
hogy Valerie az öltöző kameráit nézte meg.
A kamera felvételekből kiderült, hogy
Valerie terveit munkatársa, Szonja lopta el.
Szonja azért lopta el a terveket, hogy
bemutassa Valerie helyett, mert mindig
versengtek egymással, még az iskolában is.
Itt a vége hétvége jössz már végre?
Kele Jázmin 3.o.

nem lett volna ilyen ágyunk, hát, nem is tudom,
hogyan tudtuk volna megoldani a napi teendőinket!
Forduljanak hozzám, ha szükségük van segítségre, az
önkormányzat térítésmentesen rendelkezésére bocsátja
a családnak az eszközt, a kiszállításban is segítünk, ha
igény van rá. A telefonszámom, e-mail címem
megtalálható a Röszke honlapon, keressenek, ha
szükségét érzik!
Mint minden évben, idén is március hónapra terveztük
az éves Közmeghallgatásunkat, a Suttogó e számában
terveztem is megjelentetni a meghívást, de sajnos
felülírta a terveinket a Magyarországot is elérő
koronavírus veszélye, így az egészségügyi szervek és a
kormányzat útmutatásait figyelembe véve a
Közmeghallgatásunkat későbbi időpontban tartjuk
meg. Elmaradnak Röszkén is a tervezett ünnepségek és
közösségi programok április végéig biztosan.
Természetesen figyeljük az önkormányzatunkhoz
érkező figyelmeztetéseket és utasításokat, ennek
megfelelően cselekszünk, s ha lesz feladatunk a
járvány kapcsán, végrehajtjuk.
Még csak annyit: folyamatos tájékoztatást olvashatnak
a www.koronavirus.gov.hu portálon a vírusveszéllyel
kapcsolatban. Kérem, vigyázzanak magukra és
családtagjaikra, tartsák be a javasolt higiénés
szabályokat!
Borbásné Márki Márta
polgármester

4. oldal

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020.02.26-ai üléséről:
A testület megállapította, hogy az „Alapítvány a Röszkei
Gyermekekért” alapítvány által benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás az önkormányzati rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelel, így a nyújtott támogatás felhasználására
vonatkozó elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletében szabályozott támogatásra vonatkozó pályázatot az alapítványok vonatkozásában kiírja.
A testület a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
határozatával elfogadta.
A képviselő-testület a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesülettel kötendő kölcsönszerződést jóváhagyta.
A testület a Röszkei Sportkörrel kötendő használati szerződést jóváhagyta.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Tisztelt Röszkeiek!
Röszke Község Önkormányzata, mint a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
tagja sikeresen pályázott a KEHOP-3.2.1.-152016-00006 azonosító számú projektben, mely
során 150 darab 300 literes komposztáló edényt
nyert el.
A projekt célja, hogy a röszkei lakosok tudatosan,
környezetkímélő módon tudják a háztartásukban
keletkező zöld hulladékot komposztálni és a
képződött komposztot saját céljukra felhasználni.
A komposztáló edények kiosztását az önkormányzat
jelentkezéshez köti, mely igényt a +36 62 573-870es telefonszámon vagy a telehaz@roszkenet.hu email címen kell jelezni.
Az igények kielégítése a jelentkezés sorrendjében, a
megnyert edények rendelkezésre álló készletéig tart.
Az igénylés feltétele, hogy az igénylő, a nevére és a
lakóingatlanára szóló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.
A komposztáló edény nem kerül a lakosok tulajdonába, de azt a saját ingatlanán komposztálásra korlátozás nélkül felhasználhatja úgy, hogy az edényzetet jó karban, használatra alkalmas állapotban
megőrzi. Az eszköz átadás-átvétele jegyzőkönyvön
kerül rögzítésre. Az edényzet elszállításáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.
Az igénybejelentés határideje: 2020. április 10.
Az átadásra április hónap végén kerül sor.

Kedves Röszkei Lakosok!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi
Könyvtár nyitvatartási rendje a helyi lakosok
szélesebb körű kiszolgálása érdekében,
2020. március 1-től a következőképpen
VÁLTOZIK!
MŰVELŐDÉSI HÁZ:
Hétfő: 8.00 – 19.30
Kedd: 8.00 – 19.30
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 20.00
Péntek: 8.00 – 13.00
Szombat: 8.30 – 16.30
KÖNYVTÁR:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.00

Művelődési ház igazgatója: Megyesi Beáta
Elérhetősége: 06-70-339-56-74

5. oldal

Egy éve már, hogy a Falusi Suttogó hasábjain megjelenik a
Vadászsarok. Igyekszem a továbbiakban is tájékoztatni az
olvasókat és a vadászokat a természettel kapcsolatos történésekről,
akár friss élményekből, akár visszaemlékezésekből születnek a
gondolatok.
Egy februári eseménnyel kezdem a márciusi cikket. Február 28-án
a röszkei vadásztársaság közreműködésével már-már hagyománnyá
váló tanulmányi kiránduláson vettek részt az iskola 7. osztályos
tanulói. Idén Gemencre esett a választás, 24 diák és 7 kísérő
utazott. A program a Vadászati Múzeum megtekintésével
kezdődött, ahol szakszerű vezetéssel, a táj élővilágát bemutató
kiállítás bővítette a résztvevők ismereteit. Majd kisvasútra szálltak, elvonatoztak a kilátóig, ott élőben is
"találkozhattak" szarvasokkal, vaddisznókkal, őzekkel. Visszaszállva a vonatra, útközben egy népes szarvascsapatot
(vadásznyelven rudlit) is láthattak. A gyerekek mindvégig nagy érdeklődéssel fogadták a látnivalókat, majd jóízűen
elfogyasztották a programzáró ebédet. Jutalomként, a vadászbálon szereplő Dér Levente is tagja volt a csapatnak. Ez a
kirándulás nem jöhetett volna létre az Önkormányzat, a Gazdakör, és a Vadásztársaság támogatása nélkül.
Szokatlanul korán tavaszodik, ébredezik a természet. A nyúlállomány szépen szaporodott, a megszokottnál jóval több
kisnyulat láthatunk a vadászterületen. A fácánállomány szinte veszteség nélkül áttelelt, megfelelő mennyiségű tyúk,
kakas található a nekik alkalmas élőhelyeken. Az erős őzbakok barkás agancsa már a fülük fölé magasodik. Már
láttunk visszatérő bíbicet is, hírekből tudjuk, hogy a megjelölt fehér gólyák is elindultak hazafelé, és beélesített
kamerákkal várják a gemenci fekete gólyák érkezését is. Működik a röszkei gólyakamera, de még csak a tél által
megtépázott üres fészek látható. A darvak viselkedésén látszik a bizonytalanság: maradjanak még, vagy elinduljanak
észak felé? Most még, mi emberek sem tudjuk, nem tudhatjuk, milyen következményekkel jár a természet ilyen
mértékű átalakulása? A szarkák, az egerészölyvek és a galambász héják már javában építik fészkeiket, ők az elsők, akik
lerakják tojásaikat. Hajnalonként és alkonyatkor már énekelnek a bokros helyek lakói, a feketerigók. Napközben a zöld
küllő egyre gyakrabban hallatja hangját. A tarka harkály (más néven fakopáncs) pedig a kiszáradt fatörzseken vagy a
villanyoszlopokon "dobolva" jelzi területe határait. Gyérülő számban ugyan, de látunk párban repülő tőkésrécéket, a
nádszegélyekből pedig fészkelő helyet kereső szárcsák hangja hallik. Visszaemlékszem a szíkháti vízivilágra, ahová
tavaszonként nagy számban érkeztek a bíbicek, a nagy godák, cankók, sárszalonkák, gémek, bölömbikák, és más vízi
meg pusztai madarak. Néhány nap alatt kiválasztották az alkalmas helyet, és lerakták tojásaikat. Ebben az időszakban
rendszeresen jártam a zsombékost, ahol egymás után fedeztem fel a csodálatos tojásokat rejtő fészkeket. Azóta eltelt
vagy 70 év. A vadásztársaság életére visszatekintve egy év után is jogos elégedettséggel állapíthatjuk meg, hogy az
aranysakál és a róka kártétele tovább csökkent, köszönhetően a vadászok által folyamatosan végzett dúvad apasztásnak,
és a hivatásos vadász szakszerű tevékenységének. A hónap közepén a vadásztársaság évértékelő közgyűlést tart, ahol a
vezetőség beszámol az egész éves munkáról, a gazdálkodási és pénzügyi helyzetről. A gazdasági évet kiváló
eredménnyel zárták, remény van arra, hogy ez a 2020-as évben folytatódik. Nagyobb létszámú előnevelt fácánok
kibocsájtását tervezik, a mezei nyúl hasznosítására pedig élőnyúl befogásban gondolkodnak. Reméljük, hogy a
körülmények kedvezően alakulnak.
Karikó József
KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105,
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs:
273-234
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészeti
Kirendeltség: 62/541-706;
30/466-1021, 70/334-43-55
Dr. Huszár Erika
gyermekorvos 573-810;
20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella
háziorvos 273-098,
30/757-16-71

Dr. Nárai Katalin háziorvos
273-323; 30/182-90-61
Dr. Szita Vilma fogorvos
273-344
Védőnői Szolgálat: 573-822
Szociális Szolgáltató
Központ: 573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet:
433-104, (Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17)
Állatorvos: Dr. Perényi
János 30/998-2684,
Állatorvosi ügyelet: minden
pénteken a Délmagyarban
közöltek szerint
Polgármesteri Hivatal:
573-030
Általános Iskola: 573-750

Művelődési Ház és
Könyvtár: 573-780,
06-21-200-17-93
Százholdas Pagony Óvoda
és Zsebibaba Bölcsőde:
573-790
Sportcsarnok: 273-250
Teleház/falugazdász:
573-870
Plébániai hivatal:
30/516-9762
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
NKM Áramszolgáltató:
62/565-780
NKM Gázszolgáltató
hibabejelentő: 06-1/4749999, 20/474-9999, 30/4749999, 70/474-9999

Alföldvíz ügyfélszolgálat:
06-80/922-334
Szennyvíz-és víz hibabejelentő: 06-80/922-333
Hulladékgazdálkodási Kft.:
62/777-177
Hulladékudvar nyitva
tartása: hétfő, péntek és
szombat: 8-16.20
Kedd, csütörtök: 10-18.20
Ebédszünet: 12-12.20
Takarékszövetkezet:
273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Szekeres Péter hivatásos
vadász (vadőr): 30/744-3302
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A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület 2020.03.07-én tartotta éves közgyűlését a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A közgyűlés helyszínén, azzal egy időben tartottuk a hagyományos horgászbörzét. A közgyűlésen a következő napirendeket tárgyaltuk
meg:
1.) 2019. évi közhasznúsági jelentés, zárszámadás
elfogadása
2.) 2020. évi költségvetés elfogadása
3.) Felügyelő bizottság beszámolója
4.) Fegyelmi bizottság tájékoztatója
5.) Egyéb előterjesztések
A közgyűlés előtt, alatt és után több horgásztársunk kínálta eladásra a már nem használt
horgászeszközeit, melyek közül jó néhány gazdára is talált.
Gyermek Horgásztábor 2020. június 22-26.
Örömmel tájékoztatom a horgászokat és a horgászat iránt érdeklődőket, hogy a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület ez év június 22-26. között általános iskoláskorú (2000-2005 között született) gyermekek
részére bentlakásos horgásztábort szervez. A horgásztábor helyszíne: Röszke, Benkóczi Béla Sportpálya „JÖVŐHÁZ”
A tábor részvételi díja öt napra teljes ellátással: 15.000 Ft/fő. A résztvevők száma 20 főben van korlátozva.
A táborlakók részére a megyei gyermekjegy kiváltása kötelező, melynek díja 1300 Ft. Rengeteg horgászat, különböző
horgászati módszerek megismerése és gyakorlása valamint tanulás. Horgászati módszerek bemutatása, szalonnasütés,
elméleti és gyakorlati vetélkedők, célba dobó verseny (díjazással), hajnali horgászat, csónakos horgászat, stb.
Érdeklődni Magyari László elnöknél 70/313-9920 telefonon. Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben a
horgászirodában csütörtökönként 14-17 óra között. Részletes programot későbbi lapszámba tesszük közzé.
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi TAVASZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2020. március 21. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
6.30-tól
gyülekező Viva Pizzéria és Söröző
teraszán (6758 Röszke Felszabadulás u.)
7.00
Megnyitó, majd sorsolás.
7.30
Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(8.25-től etetés)
8.30-12.30
VERSENY
12.30-13.30
Mérlegelés
14.00-tól
Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a
többiek a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 3000Ft/fő (felnőtt), 1000 Ft/fő (ifi).
Gyermek kategória 15 év alatt (2005-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, hétközben de:7,30- 12-ig, 06305792616.
A nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni. Plusz

ebédjegy 1000 Ft. Nevezési határidő: 2020. 03. 20-án
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 felnőtt kategória: 2 bot – 3-3 horoggal
(úszós v. fenekező felszerelés). Ifjúsági és gyermek
kategória 1 bot 1 horoggal. 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 verseny idejére a Gyálai-Holt Tisza Lisztes bögéjén horgászati
tilalom van érvényben.
A rendezvény felelőse: Magyari László. 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
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30 év, 30 arc, 30 történet - Sára Endréné
Az interjút készítette: Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi újságíró,
a Magyar Természetvédő Szövetség megalakulásának 30 évfordulója tiszteletére az alapító tagokról. (2019)
A hazai környezeti nevelés népszerű alakja. Nehéz elhinni, hogy évek óta nyugdíjban van. Azt állítja, hogy sokkal
kevesebbet dolgozik, mint korábban, de akkor mennyit dolgozhatott régen? Ha nem tűnne tiszteletlenségnek, azt
mondanám, hogy a beszédtempója is lenyűgöző. Vele is ugyanannyi percet beszéltem, mint a Magyar Természetvédők
Szövetsége (MTVSZ) többi jeles egyéniségével, de a szöveg leírva kétszer olyan hosszú lett. Ráadásul csupa
lelkesedést tükröző fontos dolog. Mit hagyjak ki belőle? Legfeljebb kicsit hosszabb lesz. (Folytatás az előző számból)
A természetismereti, természetvédelmi oktatást Röszkén
hamar elindítottad?
Igen. Én már 1978-ban indítottam egy szakkört. Nagy
kedvvel láttam munkának, ebben nagy szerepe volt a
kollegák közötti együttműködésnek. Bár kezdő voltam a
témában, ahova csak lehetett, elmentem, országos
fórumokra. Abban az időben nem voltak még környezeti
nevelésről szóló szakkönyvek, oktatási segédanyagok.
De voltak például olyan fontos kollégák, akik már
gyakorlattal rendelkeztek, pl. Dr. Legány András a
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanára, és más nagy
tapasztalatú tanár, akik maguknak
készítettek
feljegyzéseket azok szerint tanítottak. Ha valamilyen
témára szükségem volt, akkor telefonáltam pl. Dr.
Legány Andrásnak és ő azonnal elküldte a saját
jegyzeteit. Nagyon meghatott, hogy senki nem volt irigy,
mindenki mindenkinek segített. A találkozókon kialakult
ezzel a generációval meg a később jövőkkel is egy olyan
őszinte barátság, ami a mai napig tart.
Hogy fogadták Röszkén, a szerb határ menti kis
faluban,
hogy
ilyen
furcsa
kérdéssel,
a
környezetvédelemmel kezdesz foglalkozni?
Nézd, én öntörvényű ember vagyok, és mindig azt
csináltam, ami érdekelt, és ami tanítványaimat is meg
engem is lelkesített. Az iskolavezetést az én
különmunkám akkoriban nem nagyon izgatta. Ha
kimentünk a Holt-Tiszára valamit megfigyelni, akkor azt
hallottuk vissza, hogy elmentünk sétálgatni. Szóval az
igazgató elég hűvösen fogadta a kezdeményezéseimet, de
engem ez nem tántorított el munkától. A gyerekek
szerették, és ez volt a fontos. Látták, hogy szívesen
csinálom, és hiszek benne, és ez átterjedt rájuk is. Ha
szerveztünk egy kirándulást, elindultunk terepgyakorlatra
vagy valamelyik nemzeti parkba, és egy buszra volt
pénzünk, akkor hárombusznyi gyerek akart jönni. A pénz
előteremtése nem volt könnyű, de sokan segítettek. Aztán
folyamatosan jöttek a megerősítések. Nagyon sok gyerek
ment
környezetvédelmi
szakra
középiskolába,
főiskolásra, egyetemre. Van olyan volt tanítványom, Dr.
Ladányi Zsuzsanna, aki már adjunktus a Szegedi
Tudományegyetemen, ma is sokat segíti az egyesületi
munkánkat.
Volt egy emlékezetes terepgyakorlatunk, amiről ma is
pontosan tudom, hogy mikor volt: 1986. április végén,
május legelején, a csernobili robbanás idején. Akkor
voltunk először Szatmárban. Ott táboroztunk Csikós
Lászlóné kolléganővel, ahol segítségünkre volt a
Zsarojáni nagytiszteletű úr, Kónya József, aki egy hétig

velünk támogatta munkánkat. Minden kis falut ismert, és
pontosan tudta, hogy melyik fa közelében azon napon mi
virágzik. Este kilenckor még beengedtek minket az egyik
kis falu református templomába, tiszteletes úr leült az
orgonához és játszott, a helyi tiszteletes bemutatta a
templom értékeit. Így töltöttünk el természetvédelemmel
és kultúrtörténettel egy hetet. Aztán egyik reggel jött a
tiszteletes úr, és mondta, hogy felrobbant Csernobil, de
azt mondják a rádióban, hogy másra nem kell vigyázni,
csak mossuk meg a salátát! Azóta tudjuk, hogy más gond
is lett, és sem vagyunk atomerőmű pártiak. Azon a héten
a gyerekek megtanulták, hogy a védett rétet nem szabad
letaposni, hanem a 40 gyerek egymás mögött, egy
nyomban gyalogolt, úgy ismerkedett a látnivalókkal. A
fajismeret úgy adtuk át egymásnak, hogy az egyik
gyereknek megsúgta a tiszteletes úr egy szép növény
nevét, az ott maradt a növény mellett, rámutatott és
folyamatosan, halkan mondogatta a nevet, amíg elvonult
mellette a többi tanuló, fantasztikus élmény volt. Mikor
vége lett az egy hétnek, és szálltunk fel a haza induló
autóbuszra, gyerekek sírva köszöntek el a tiszteletes
úrtól, azt láttunk, hogy Ő is könnyezett. Búcsúztunk a
szép tájtól és megköszöntük a segítséget és a szép
élményeket. Nemrégen beszéltem az akkori tanulókkal és
Ők ma is szívesen emlékeznek arra az útra.
A gyerekek nagy élményei után elhiszem, hogy a szülők
tudták, hogy jó helyre engedik el a gyerekeket. De
kezdetben is megbíztak benned, mikor még nem is
tudták, hogy a kirándulásokon vagy a táborokban mi a
program?
Ahogy mondtam, a szülők többsége sokat dolgozó
paprikatermesztő volt, örültek, ha a gyereküket elvittem
valahova. De ez nem azt jelenti, hogy közömbösek
voltak. Ha kértem, hogy el kell szállítani a táborba a
tornaterem a szivacsait, vasárnap délután jöttek a szülők
az autójukkal segíteni. Sőt volt olyan is, aki sok időt
szánt a munkánk támogatására, évekig jött egy házaspár,
- Áfra Károly és családja - velünk a táborokba főzni. Ők
se kértek ezért semmi pénzt, persze nem is volt jelentős
külső támogatásunk. Nagyon örültem, hogy évekkel
később, mikor a dán természetvédőkkel szoros
kapcsolatba kerültünk, akkor a tanárok mellett azokat a
szülőket is el tudtam vinni egy hetes dániai tanulmányi
utakra, akik nekünk a táborokban nagyon sokat
segítettek. Azokban az időkben senki nem azt nézte,
hogy milyen előnye származhat a közösségi munkából.
(folyt. a köv. oldalon)
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Itt a közelben, Kiskundorozsma Sziksóstón meg a
felvételezésben és az értékekről évente értékes
környékben nagyon jókat táboroztunk. Voltak vegyész
kiadványokat készítettünk. Védett lett összesen 6
barátaim a hivatalos állami szerveknél, az ATIVIZG-nél
terület, főleg szikes tavak és sömlyékek.
Szépfalusi József laborvezető, ATIKÖFÉ- nél Dr. Major
Ilyen egyszerűen ment, ahogy most elmondtad?
Tibor igazgató, akik támogatták munkánkat. Hoztak
Felmértétek az értékes területeket, aztán az
műszereket, a vízügyi igazgatóság adott eszközöket,
önkormányzat segítségével elértétek, hogy védett
segítették a tábori programok sikerét. Így is maradt
legyen. Senki nem akadályozta a dolgot?
nekünk munka bőven! A táborokat sátorokban, egy
Emlékszem egy érdekes esetre. A Kossuth TSZ-ből,
kolléga nővel, Nagy Czirók Emőkével valósítottuk meg
Kószó József idősebb úr szólt egy napon, - aki korábban
kettesben, 96 gyerekkel egy hétig. Rajtunk kívül csak a
agrármérnökként dolgozott, most nyugdíjasként a
szülő volt, aki főzött. Napközben jöttek ugyan szakmai
település földügyeivel foglalkozott - hogy a hét vége
segítők, nagy lendülettel folyt a munka, és a vidám
felé jön a Minisztérium, a Földhivatal meg az ég tudja
játék. Az egy hetes tábor után 3 napig otthon nem
kicsoda, és állami földeket akarnak eladni. Itt lesznek az
tudtunk kikelni az ágyból úgy ki voltunk merülve, de
érdeklődők is, aki kárpótlási jegyért meg akarják venni
mikor magunkhoz tértünk, lelkesek voltunk.
azokat a területeket. Nagyon meg voltunk rémülve, mert
Nekem nagy segítség volt, hogy édesanyám a tábor
nekünk akkor még nem jött meg a felmért területek, így
idején ellátta a saját családomat, mikor pedig a
pl. a Molnár-rétnek a védetté nyilvánítása, mely terület a
gyerekeim már iskolások voltak, Ők
fátyolos nőszirom élőhelye.
A
is részt vettek a tábori munkában.
Molnár rét neve egy kitüntettet
Tanév
közben
a
hétvégi
szakkörösünk – Molnár Anita továbbképzésekre el tudtam menni,
nevéből ered. A területre édesapja, mert a háttérben ott volt édesanyám.
Molnár Albert, aki agrármérnök
Mindenhova mentem, ahol valami
TSZ vezető volt a településen, hasznosat lehetett hallani, tanulni.
hívta fel először a figyelmünket.
Azonnal telefonáltam a Kállay
Gondolom, ezek a továbbképzések
Györgynek, aki régi természetvédő
segítettek abban, hogy ne fárasszon
ismerősöm volt, akkor éppen a
az évenkénti visszatérés ugyanahhoz
Kiskunsági Nemzeti Park igazgaa munkához. Iskolai órák, szakkör,
tója, és mondtam neki, hogy nagy
tábor, aztán rövid szünet után
baj van, mert most akarják eladni a
ismétlés.
A továbbképzések is változatosságot
védetté nyilvánítás alatt álló
jelentettek, de az is, mikor láttam,
területeinket.
hogy mások nemcsak táborozgatnak,
Ő riasztotta a Haraszthy Lászlót, hanem foglalkoznak is a természeti
akkori Természetvédelmi Hivatal
területekkel. Itt volt Szegeden Dr.
elnökét – akinek azonnal beadtunk
Gallé László, Dr. Csizmazia György,
egy sürgető ügyiratot, és két napon
akik nekem évfolyamtársaim voltak
belül megjött a hivatalos igazolás a
az egyetemen, meg később Dr.
Minisztériumból, hogy a védetté
A Molnár-rét védett növénye:
Ilosvay György, Tajti László ők
nyilvánítás folyamatban van. Mire
a fátyolos nőszirom
támogatták elképzeléseimet. Őket
jöttek az árverezők, ott volt a
mindenkor el tudtam hívni, segítettek a természetkezünkben a papír, hogy a földet csak úgy lehet
védelmi témák bemutatásában és megvitatásában.
megvenni, ha a természetvédelmi előírásokat betartják.
Később az hozott újdonságot, hogy 1995-ben, az új
Nekem esett ott egy szegedi ügyvéd, aki szeretett volna
természetvédelmi törvény elfogadása után a Kiskunsági
földet venni és kiabált, hogy: „Maga mit akar itt? Hogy
Nemzeti Park kiküldött két fontos embert, Tajti Lászlót,
mer ebbe beleszólni? Mi a maga végzettsége?”
- aki ma Kiskunsági Nemzeti Park igazgató helyettese Szerencsére felpattantak a volt tanítványaim, akik
és Várvölgyi Pált, erdészmérnököt, hogy járják végig a
szintén földet akartak venni, aki korábban önkéntesként
Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó területeket és
támogatták a terület fenntarthatóságát, aki eddig is
jelöljék be, hogy hol vannak védelemre érdemes
kaszálták, - odaléptek az ügyvédhez: „Hogy mer így
területek. Tajti László nekem régi jó barátom volt, ezért
beszélni a tanárnővel? Ő röszkei, maguk mit keresnek
oda adta a felméréseiket ábrázoló térképet, amelyeken
itt?” Na, hát aztán el kellett az ügyvéd úrnak
láthattam, hogy hol vannak Röszke környékén olyan
csendesednie. Úgyhogy a fiatalok vették meg a földeket
megmaradt természeti értékek, amiket érdemes lenne
közösen, és Ők így továbbra is gondozzák a területet
felvételezni, és aztán védetté nyilvánítani. Elkezdtünk
természetvédelmi előírások szerint. Sok küzdelmünk, de
ezen dolgozni, és bár pénz nem volt rá, mindig voltak jó
sok támogatónk is volt, ezért is sikerült itt helyben a
barátok a nemzeti parktól, egyetemről vagy főiskoláról,
legfontosabb területeket védetté nyilvánítatni az
a régi tanítványom, Dr. Ladányi Zsuzsanna adjunktus,
Önkormányzat segítségével.
vagy a Csongrádi tanár kolléga fia, Dr Deák József
(folyt. a köv. oldalon)
Áron természetvédelmi szakértő, akik segítettek a
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A védetté nyilvánításokat te, mint szakkörvezető tanárnő
kezdeményezted? Vagy az iskola adta be?
Nem az iskola, hanem akkor már megvolt a Beretzk Péter
Természetvédelmi Klubunk, 1998-ban lettünk hivatalosan bejegyzett
egyesület. Ez azért is jó volt, mert így több helyen tudtunk fellépni,
bejelenteni az Önkormányzathoz és indítottuk a területek védetté
nyilvánítását és tudtunk pályázni. Tagcsoportja lettünk a Magyar
Természetvédők Szövetségének, (MTVSZ). Tudni kell, hogy én
évekkel korábban egyéni tagként alapító tagja voltam az MTVSZnek, és a Csongrád megyében a Csemete Egyesületnek is. Mind két
egyesületben sok tenni való volt, de azért más lett a helyzet mikor
Röszkén is megalakult egy saját természetvédelmi szervezetünk.
Mostanra 7 tanösvényünk van. Mindegyik útvonalon van információs
tábla, és pihenőhelyek asztallal. Az elmúlt években sok szép és tartalmas kiadványt készítettünk a tanösvényekről és
projektjeink témájáról is. Például ebben az évben az óvodásokkal dolgoztunk, az óvoda udvarára készítettünk három
darab interaktív játékot, a helyi természeti értékek felhasználásával.
Na, erről az óvodai munkáról van egy egészen friss élményem. Tegnapelőtt ástuk le az ismeretterjesztő táblákat. Ott
dolgozott egy körülbelül 35 – 40 éves fiatalember. Lelkesen üdvözölt, hogy: „Zsuzsa néni, hát emlékszik? Mi ott
voltunk 1998-ban a szakkörön, az olyan jó volt!” Hát hirtelen nem ismertem fel, egy felnőtt férfi arcában, a 14 éves
tanulót. Fogalmam se volt, hogy ki az, de persze mondtam, hogy: „Emlékszem, hát hogy ne emlékeznék!” Később
jöttem rá ki is az a fiatalember, bevallom, ez a beszélgetés nemcsak neki esett jól, de nekem is.
Szerintem a falu komolyan veszi a munkátokat. Ezt abból gondolom, hogy a honlapotok szerint 2003-ban
kidolgoztátok Röszke környezetvédelmi programját, amit aztán 2010-ben megújítottatok.
Igen, az akkori polgármester Magyari László, biztosította az anyagi támogatást, ő kérte fel az Egyesületet a munkára.
Rengetegen dolgoztak ezen a programon, legfőbb segítőnk Dr. Rakonczai János professzor úr volt a SZTE-ről, kiváló
környezetvédelmi programunk lett. Most már lehet hivatkozni rá, ha szükség van szakanyagra, akkor legfeljebb ki kell
egészíteni.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN!

ELADÓ!
Röszke Petőfi utcában, belterületen, müv. ág (kivett),
1986 m2 földterület! Egyaránt alkalmas művelésregazdálkodásra, vagy ingatlan beépítésére.
Infrastruktúra: a teljes közmű bekötése adott, lehetséges!
Érdeklődni: +36 70 313 9912

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

TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos
temetések felvétele szállítással, teljes körű
ügyintézéssel, kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Fő u. 132.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Áfra Virágbolt – 62/273-343, 30/62-16-012

TANYA ELADÓ

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129

Röszke és Domaszék határán 1,3 ha erdővel, 1,3 ha
rétlegelővel, 0,4 ha bekerített tanya telekkel, rajta 200
négyzetméteres berendezett lakóépülettel, 3 db
betongarázzsal, gazdasági épületekkel, felszerelésekkel.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Érdeklődni: 30/543-0993 telefonon
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SZÉKELY HUMOR
Székely ember a fiához:
- Ne állj fejen fiam, mert
beletódul a vér!
A fiú kérdése és apjának
válasza feladványunk
kiemelt soraiban olvasható.
Előző rejtvényünk
helyes megfejtése:
Az embereknek nem
tanácsra van szükségük,
hanem megértésre.
Szerencsés megfejtőnk:
TANÁCS KATALIN
(Bercsényi u. 18.)
Nyereménye egy vasárnapi
svédasztalos ebéd 3 fő
részére a Forró Fogadóban.
Nyereményével kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

FALUSI SUTTOGÓ
Röszke Község Képviselő
Testületének lapja
Szerkesztőség:
6758 Röszke, Fő u. 84.
Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta.
Nyomda: S-PAW Bt. 6794
Üllés, Mező Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1300 példányban.
Röszke Község
Önkormányzata és a
Röszkei Kaláka Egyesület
nem vállal felelősséget
a hirdetések tartalmáért,
illetve azok valódiságáért.
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Páduai Szent Antal Plébánia 6758 Röszke, Fő u. 89.
Tel.: 62/273-260; +36-30-5169762, web: plebaniahivatal.roszkenet.hu,
e-mail: roszkeplebania@citromail.hu, irodai nyitva tartás: kedden és pénteken 9-11.30 óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság; kedd, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság
szerda, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság, 17.00 óra: szentmise
csütörtök, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis
péntek, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság/keresztút, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás
szombat, 16.30 óra: rózsafüzér-imádság; vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2020. február 4.: Herédi András (†2020. január 26., életének 85. évében)
2020. február 13.: Szalma Ferencné Szabó Ilona (†2020. január 31., életének 92. évében)
KARITÁSZ-HÍREK
Egyházközségi Karitász-munkacsoportunk átmenetileg nem tud használt ruhákat fogadni. Kérjük, jó állapotú, de már
nem használt ruháikat – amennyiben szeretnék felajánlani rászorulók részére – adják le az Egyházmegyei Karitász
szegedi raktárában. Elérhetőség és ügyfélszolgálati fogadóórák: keddi napokon délelőtt 8-10-ig - helyszín: Szeged
(Alsóváros), Alföldi u. 46. (a Mátyás tértől nem messze, a Rákóczi utca - Alföldi utca sarkán).
A HÁZSZENTELÉSEKET az alábbi körzetek beosztásával végezzük:
I. körzet
Bercsényi u., Csillag u.
József A. u., Juhász Gy. u.
Pacsirta u., Petőfi u.
Szegedi u., Széll u.
Vasút u., Vasvári u.

II. körzet
Deák u., Hunyadi u.
Lehel u., Május 1. u.
Marx u., Rákóczi u.
Retek u., Rózsa u.

III. körzet
Ady u., Dózsa u.
Fő u., Kossuth u.
Ságvári u., Szántó Kovács u.
Szegfű u., Táncsics u.
Tisza sor

Március hónap folyamán a házszentelést az II. körzetben végezzük. Akikhez nem sikerül bejutni, vagy
megbeszélt időpontra kérik a házszentelést, igényüket jelezzék a plébániahivatalban személyesen, vagy a plébános
mobiltelefonszámán (30/2895397) hívás ill. sms útján, vagy a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen, esetleg a
facebook oldalunkra küldött üzenetben.
NAGYBÖJTBEN péntekenként a 17 órakor kezdődő bűnbánati liturgián a szentségimádás alatt gyónási
lehetőséget biztosítunk. A bűnbánati liturgia előtt fél órával (16.30 órai kezdettel) keresztutat végzünk a templomban.
Jelezzük, hogy az előző számban tévesen jelent meg a bérmálás időpontja; a helyes dátum: 2020. május
23., szombat, 17 óra. A hibáért szíves elnézésüket kérjük!
SZERTARTÁSREND A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT:
Április 5., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP
Április 9., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Április 10., péntek
NAGYPÉNTEK
Április 11., szombat
NAGYSZOMBAT
Április 12., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Április 13., hétfő
HÚSVÉTHÉTFŐ

9 óra – a Jeruzsálemi Bevonulás emlékmiséje barkaszenteléssel és Passióval
18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia előtt
16 óra – Keresztút
utána – virrasztás a Szent Sír előtt
17 óra – nagypénteki szertartás
14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetőség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne: tűzszentelés és fényliturgia, Húsvéti
örömének, vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
17 óra - esti szentmise
8 óra – szentmise
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„Az új tavasz játékos újja
Rügyet sodort az ághegyen
S most, lágyan, enyhe szája fújja
Hogy szétnyíljék és lomb legyen.
(Tóth Árpád: Az új tavaszra)

A február igen eseménydús hónap volt a
Százholdas Pagony valamennyi lakója
számára.
A macikkal való ismerkedést a farsangi
készülődés követte. A gyerekek lelkesen beszélgették, ki minek fog beöltözni,
szorgosan segítettek a fánkkészítésnél, de volt ismerkedés a farsangi időszak
szokásaival, játékok, álarckészítés, mókázás is, mindez remek hangulatban,
vidám díszek között. Az óvó nénik
mesejátékkal szórakoztatták a gyerekeket: A
kiskakas gyémánt félkrajcárja című örök
kedvencet adták elő az óvodásoknak és a
bölcsődéseknek, mely során önfeledt
kacagástól volt hangos az óvoda.
A mesejátékot másnap koncert követte. A
Szeged Classic Trio - Vizsolyi Lívia
fagottművész, Varga Laura fuvolaművész és
Klebniczki György zongoraművész - jött el
megismertetni a gyerekekkel a különféle
hangszereket, zeneműveket. Tették mindezt
olyan ötletesen, játékosan, vidáman, a
Farsangi jelmezek a Süniknél
gyerekek életkorának megfelelően, hogy
mindenki élvezhette az első perctől az utolsóig. Még vissza is tapsolták a
zenészeket.
A farsangi hetek csúcspontja volt a jelmezes mulatság, közös táncos móka az
óvoda aulájában. A Manótanyán is állt a bál, játszottunk, táncoltunk, fánkot
sütöttünk, és persze jóízűen meg is ettük.
A farsangi bőséget, fánkevést egészséges finomságok fogyasztása követte az
Méhecskék farsangi jelmezben
egészséghét keretében. Gyümölcsökből, zöldségekből ötletesebbnél ötletesebb
alkotásokat készítettek a csoportok, hátha így még nagyobb
kedvet kap minden gyerek ezek kóstolgatásához.
A decemberben elkezdett érzékenyítő programok folytatódtak
ebben a hónapban. Ezúttal a Napos Oldal Alapítványtól érkezett
hozzánk egy látássérült hölgy, Zsuzsa néni. Magával hozta segítő
kutyáját, Grafitot is. Így együtt tanították az iskolafelé
kacsingatókat az ő mindennapi életük sajátosságaira, arra, miben
más, miben hasonló, mint a látóké. Játékokat is hozott magával,
melyeket kipróbálva megtapasztalhatták a gyerekek, milyen
fontos is a tapintás, a hallás, a szaglás a látás mellett. Szintén
érdekes élményt jelentett, hogy egy gyerek méretű kerekesszékbe
is beülhettek, közlekedhettek vele kicsit. Voltak, akik többször is
kipróbálták, nagyon élvezték, de jelzi milyen éretten, érzékenyen,
Az Érzékenyítő foglalkozáson kipróbáltuk azt is,
okosan viszonyulnak a témához, hogy mikor megkérdezték tőlük,
milyen nehéz lenne az életünk, ha nem látnánk
milyen volt,
azt mondták nagyon jó, viszont nem szeretnének kerekes székhez
kötve élni, jó nekik, hogy tudnak szaladni.
Ellátogattak az óvodába a Szegedi Tudományegyetem
orvostanhallgatói, akik a Teddy Maci Kórházat hozták el az
iskolafelé kacsingató gyerekek számára. Mindenki a kedvenc
mackójával, vagy más állatkájával érkezett, melyeket a
legkülönfélébb eszközökkel megvizsgálhattak, meg is
röntgenezték őket, a röntgenképeken láthatták, kinek füle, kinek
mancsa tört el. Természetesen a szakszerű ellátást, kezelést is
megkapták, így végül egészségesen, de legalábbis a gyógyulás
felé vezető úton elindítva térhetett haza mindenki. A
legérdekesebb talán a műtő volt.
A Teddy kórházban megműtöttünk egy macit
(folyt. a köv. oldalon)

14. oldal
Be lehetett műtős ruhába öltözni, hogy az altatását követően a
maci belső szerveit, azok funkcióját is megismerhesse mindenki.
Belelátva az orvosok munkájába, kipróbálva öltözetüket,
eszközeiket, bizonyára kevésbé találják ezután félelmetesnek ezt a
világot a gyerekek.
Március 1 – az Újrapapír világnapja, mely alkalomból már
néhány éve kiállítást szervezünk a családok által készített
produktumokból. Idén nagyon sok alkotás érkezett, egyre
kreatívabb munkák kerülnek kiállításra. Ami néhány szülő
figyelmét elkerülte, hogy kifejezetten használt, hulladék papírok
újrahasznosítása a cél, kérjük, hogy a jövőben kerüljék a színes
papír, karton beépítését, a színesítésre tökéletesen megfelel a
festés, illetve a színes újságpapírok felhasználása.
Vitaminnapi szorgoskodás
A február nagyon gyorsan, jobbnál jobb élményekkel gazdagodva
telt, de a március is sok érdekes programokat tartogat a
Pagonylakók számára, máris javában zajlik a hangolódás nemzeti
ünnepünkre.
Köszönjük:
• az egészséghét csemegekészítésénél nyújtott segítségét Dencs
Anna, Tóth Szofi, Lódri Milla, Boros Ákos, Horváth Jázmin,
Ördög Kornél és Fodor Noémi anyukájának, valamint Bakró
Gergő és Kakuszi Réka apukájának.
• Kószó Panna édesanyjának a gyönyörűséges tavaszváró
dekorációt és Márki Laura édesanyjának a ruhaneműket,
melyeket a Manótanya csoportnak ajándékoztak.
• a Süni csoport farsangi csemegéjét Nagy Botond mamájának,
Zöldségeket, gyümölcsöket
a mega bloks kockákat Lippai György szüleinek, valamint
ragasztottak a bölcsisek
Horváth-Ódry Zalán szüleinek a homokozó játékokat.
• a Takarékbank röszkei kirendeltség dolgozóinak a sok-sok
papírt, melyet rajzolásra és kézműveskedésre tudnak használni a gyerekek.
Naptárunk:
• Március 23. - április 3-ig TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS, a papírokat az óvoda teraszán gyűjtjük.
• Április hónapban a 4-5 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok az egyéni fejlődésükről.
• Április 6-7-8-án FÉNYKÉPEZÉS a bölcsődében és az óvodában, részletekről az erről készült plakát tájékoztatja a
kedves Szülőket.
• Április 7-én ÓVODAI NYÍLT NAP 9-12 óráig és 15-17 óráig a leendő óvodásainkat várjuk szüleikkel, velük
együtt betekinthetnek óvodánk mindennapjaiba.
• Április 8-ra szerveződik a BÖLCSŐDEI családi délután programja.
• Április 22-re invitáljuk a kedves Szülőket FÖLD NAPI PALÁNTÁZÁSRA, udvarrendezésre, melynek részleteiről
plakátokon adunk tájékoztatást.
• Április 21-22. (kedd, szerda) 8.00-16.00 óráig ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
A beiratkozáshoz szükséges a GYERMEK születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítója,
lakcímkártyája, TAJ kártyája, valamint a SZÜLŐ személyazonosító kártyája. 2020. szeptember 1. - 2021.
augusztus 31. között 3. életévüket betöltő kisgyermekek szüleit várjuk.
• A BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS folyamatosan történik, a szülő munkába állásának pontos megjelölésével.
Azon szülőket várjuk, akik 2020 őszétől/2021 tavaszától szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást. A
beiratkozás sorrendjében írjuk be a gyermekeket a következő nevelési év üres férőhelyeire.
Baló Éva óvodapedagógus

SZJA 1 %-os felajánlásra jogosult röszkei szervezetek
Alapítvány a Röszkei Gyermekekért Adószám: 18878088-1-06
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete Adószám: 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület Adószám: 18463323-1-06
Röszkei Polgárőr Egyesület Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör Adószám: 19082325-1-06

