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Május

Tisztelt Ügyfelünk!
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a közszolgáltatás
ellátásában újabb fejlesztés valósul meg, nevezetesen a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés bevezetése.

A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében új 120 l-es
hulladékgyűjtő edény (sárga színű) kerül kiosztásra
térítésmentesen a lakossági ügyfeleink részére.
Az edény átadásának helye, ideje:
6758 Röszke, József Attila utca 1. (Sportcsarnok parkoló)
2020. május 29. péntek 10:00 – 18:00 óra között
2020. május 30. szombat 08:00 – 14:00 óra között
A szelektív hulladéktároló edény átvételének feltétele, hogy lakossági ügyfelünk érvényes, nem
szüneteltető előfizetéssel rendelkezzen. Kérjük, hogy az önkormányzat által kiosztott tájékoztató
levelünket és a mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyvet hozzák magukkal az edényosztás
helyére. Az edény átvétele térítésmentesen, személyes okmányok bemutatása mellett történik,
akadályoztatás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is lehetséges. A
meghirdetett edényosztást követően társaságunk telephelyén, 6728 Szeged, Városgazda sor 1. alatt is
átvehető munkanapokon az edény, az értesítő levél egyidejű átadása mellett: hétfő - csütörtök: 8:00 –
15:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra között. Telefonos elérhetőség: 62/777-177.
A szelektív edény átvételének alkalmával minden ügyfelünk részére egy „Zöld hulladék” feliratú matrica
kerül átadásra. Kérjük, hogy a matricát a régi szelektív hulladékgyűjtő edényük elejére (ne a tetejére)
ragasszák fel.
A felmatricázott edénybe a háztartásokban keletkező komposztálható zöld hulladékok gyűjthetőek,
melyet társaságunk 2020. június hónaptól kezdődően térítésmentesen - április 1. napjától október 31.
napjáig terjedő időszakban - minden héten szerdai napon, míg november 1. és március 31. közötti
időszakban minden páratlan héten szerdán fog üríteni.
A zöldhulladék gyűjtő edénybe csak és kizárólag növényi eredetű hulladékok helyezhetőek el. A
hulladék nem tartalmazhat bálakötözőt, drótot, műanyag zacskót valamint egyéb szennyező anyagokat,
tehát kévébe kötött zöld hulladékot a gyűjtőjárat nem fogja elszállítani, azt a hulladékudvarban
térítésmentesen lehet elhelyezni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a csomagolási, illetve a zöld hulladékok minősége nem felel
meg szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, úgy az értesítő hátrahagyása mellett a mindenkori legalább
120 literes kommunális hulladék díjtételének megfelelő térítés ellenében kerül elszállításra.
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Tisztelt Ügyfelünk!
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti
Tisztelt Ügyfeleit, hogy a közszolgáltatás ellátásában
megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés során az alábbi
szabályok betartása szükséges:
Az újonnan kiosztott, sárga színű szelektív edényekben továbbra is az alábbi csomagolási hulladék típusokat lehet együtt gyűjteni: papír, műanyag és fém
csomagolási hulladék.
Az elkülönített hulladék (kommunális és szelektív,
szürke és sárga edényzet) gyűjtése továbbra is csütörtöki napokon történik.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe TILOS üveghulladékot gyűjteni, mivel a válogatóműben ez balesetet
okozhat, ezt a hulladéktípust elhelyezni hulladékudvarokban, gyűjtőszigeteken lehet.

Az edény használatával kapcsolatos fontos tudnivalókat az átadási-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a
csomagolási, illetve a zöld hulladékok minősége nem
felel meg szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, úgy
az értesítő hátrahagyása mellett a mindenkori legalább
120 literes kommunális hulladék díjtételének megfelelő térítés ellenében kerül elszállításra.
Hulladékszállítással kapcsolatban problémája merülne
fel, kérjük, szíveskedjen jelezni azt lehetőleg még a
szállítás napján munkaidőben - 06:00-20:00 óráigDiszpécserszolgálatunknál a 62/777-161–es közvetlen telefonszámon. Bejelentését megteheti a
hulladek@szegedihulladek.hu e-mail címen, vagy a
következő telefonszámon: 62/777-177 (hétfő – kedd szerda: 8-15 óráig, csütörtök: 7-19 óráig, péntek: 8-13
óráig.

Tisztelt Röszkeiek!
Röszke Község Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja sikeresen pályázott a
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 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 62 573-870-es telefonszámon
vagy a telehaz@roszkenet.hu e-mail 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
hulladék-szállítási 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:
meghosszabbítva, a készlet erejéig!
Az átadásról minden jelentkezőt tájékoztatni fogunk!

SZJA 1 %-os felajánlásra
jogosult röszkei szervezetek

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06

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 Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06
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Tisztelt Röszkeiek!
Már több, mint két hónapja, hogy megváltozott szabályok mentén kell, hogy éljük a mindennapjainkat, hiszen
a koronavírus járvány alapjaiban változtatta meg mindannyiunk életét. Röszkén a központi rendelkezésektől és
a kormányrendeletektől eltérő, annál szigorúbb rendelkezéseket nem hoztam polgármesterként, tapasztalataim
szerint a röszkeiek betartották a veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseket. Köszönöm mindenki fegyelmezettségét, együttműködését!
Röszke Község Önkormányzata a veszélyhelyzetben is
ellátta a kötelező és önként vállalt feladatait is:
• Működtetjük a szociális ellátórendszert és a
tanyagondnoki szolgálatot is
• Biztosítjuk a szociális és intézményi étkeztetést
• Nem zártuk be, működik az óvodánk és bölcsődénk
is
• A polgármesteri hivatalban az előírt szabályok
betartásával fogadjuk az ügyfeleket, előzetes
bejelentkezés alapján
• A kormányrendeletnek megfelelően az esküvők és
az állampolgársági eskük is megtartásra kerültek
• A központi rendelkezéseknek megfelelően az
általános iskolában áttértek a digitális oktatásra
Talán május második felében várhatóak újabb rendelkezések az esetleges változásokról, a jelenlegi szabályozások enyhítéséről. Az óvoda és a bölcsődénk
továbbra is fogadja azon gyermekeket, akiknek a szülei
munkába állhatnak, és a nyárra sem tervezzük bezárni az
óvodát. A takarítási festési munkálatok május végéig
befejeződnek, a szülők munkába állásával egyidejűleg
fogadjuk a gyermekeket. A művelődési házban, sport-

csarnokban és a közösségi házban továbbra sincsenek
rendezvények, programok, ha a központi rendelkezések
megengedik, akkor mi is megnyitjuk a röszkeiek felé a
közösségi tereinket. A játszótereinkről már lekerültek a
tiltó táblák, a játszóterek használhatóak, természetesen a
megfelelő óvintézkedések mellett, mely mindenkinek a
saját felelőssége! A kispiacunkon továbbra is kötelező a
szájmaszk, ugyanúgy, mint ahogyan az üzletekben,
piacokon is. Jelenleg még érvényben van az idős
korosztály számára fenntartott 9-12 óra közötti vásárlási
idősáv is. Ezt az időt az intézményeinkben arra
használjuk, hogy a karbantartási, festési és takarítási
feladatokat elvégezzük. A művelődési házban megkezdődött a fűtéshálózat korszerűsítése, elbontásra kerülnek
a cserépkályhák, új kazánok, új radiátorok kerülnek
beszerelésre.
Sajnos, az augusztus 15-ig érvényben lévő, a rendezvények tiltását elrendelő korlátozásoknak megfelelően az
idén nem kerülhet megrendezésre a Röszkei Falunapok
és Töltött Káposzta Főző Verseny! Nagyon készültünk
az eseményre, a programok, koncertek lekötésre kerültek, de el kell fogadjuk, hogy az embertársaink, a röszkeiek egészsége fontosabb, mint a rendezvények! Terveink szerint ha erre lehetőség lesz, akkor a szeptember
26-ra tervezett Családi Nap rendezvényünket bővítenénk
ki egy egész napos szórakoztató programmá, amivel
kárpótolnánk a röszkei családokat az elmaradt falunapért.
Mindenkinek jó egészséget kívánok,
vigyázzanak magukra és családtagjaikra!
Borbásné Márki Márta
polgármester

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2020.04.03-án meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere „A Röszke, Lehel és Szántó Kovács János utcák felújítása” tárgyában
készült ajánlatkérést jóváhagyta.
A polgármester az Önkormányzat és a Határrendészeti Kirendeltség Szeged között kötendő együttműködési megállapodást elfogadta.
Döntés született arról, hogy Röszke Község Településrendezési eszközeinek módosítása elindításra kerül egyszerűsített
eljárás szerint. Elfogadásra került továbbá a Településrendezési eszközök módosítása tárgyában megkötendő tervezési
szerződés.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2020.04.29-én meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere Dr. Ladányi Gabriella és Dr. Nárai Katalin háziorvosok, Dr. Huszár
Erika házi gyermekorvos, valamint Dr. Szita Vilma fogszakorvos 2019. évi beszámolóját elfogadta és köszönetét
fejezte ki Röszke Község egészségügyi helyzetének javításáért kifejtett munkájukért.
(folyt. a köv. oldalon)
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A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Döntés született a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésére tekintettel a 2019. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelés
elfogadásáról.
A polgármester elfogadta a 2019. március 1. és 2020. február 29. között megvalósult közfoglalkoztatási program tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
A polgármester határozatot hozott a beérkezett ajánlatok és a bontási jegyzőkönyv figyelembevételével „A Röszke,
Lehel és Szántó Kovács János utcák felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról.
A polgármester a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője, Forró Józsefné munkaszerződésének módosítását jóváhagyta.
A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint
elkészített, Röszke Község Település-, és gazdaságfejlesztési koncepciója 2020-2025 elnevezésű dokumentumot
határozatával elfogadta.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2020.05.06-án meghozott döntéséről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere határozatot hozott a beérkezett árajánlatok és a bontási jegyzőkönyv
figyelembevételével „A Röszkei Petőfi Sándor Művelődési Ház fűtésrendszerének felújítása” című projekt kivitelezési
munkálataival összefüggő beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Kedves Klubtagok, Olvasóink, Látogatóink!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár továbbra sem fogadhat látogatókat.
Nagyon örülünk, hogy egyre többen érdeklődnek, hogy mikor vehetik ismét igénybe a művelődési ház és a
könyvtár szolgáltatásait, azonban sajnálattal tudatjuk, hogy intézményünk továbbra is zárva tart.
Az intézményben szigorúan csak az ott dolgozó kollégák tartózkodhatnak, más célokra, a funkciójának
megfelelően, az intézmény még nem működhet.
Egy kis türelmet kérünk, amint a kormányrendeletek változnak, folyamatosan hírt adunk a lehetőségekről,
internetes oldalunkon és a Falusi Suttogóban is.
Mi a helyzettől függetlenül dolgozunk, szorgosan selejtezzük a könyvtár és a művelődési ház elhasználódott,
elavult dokumentumait.
A leselejtezett kötetekből, a belső munkák elvégzését követően, egy Könyvbörze keretében, kedvükre
válogathatnak majd olvasóink. Ennek időpontjáról, a Falusi Suttogóban és művelődési házunk Facebook oldalán
fogjuk tájékoztatni Önöket.
Kollégáimmal folyamatosan pakoljuk vissza a könyveket a polcokra, azon munkálkodunk, hogy egy megszépült
könyvtári környezet fogadja olvasóinkat és bízunk abban, hogy mihamarabb találkozunk!
A könyvtár mellett, a művelődési ház belső tere is megújul, a fűtéskorszerűsítésre kiírt nyertes pályázatnak
köszönhetően, melynek munkálatai a jövő héten kezdődnek és a nyitásra már a röszkei lakosok is birtokba vehetik.
Nagyon hiányzik minden látogató, és mi is várjuk, hogy minden visszatérjen a normál kerékvágásba! :-)
A Művelődési Ház dolgozói nevében
Megyesi Beáta
igazgató
Tel.: 06-70-339-56-74
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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)
Mit tudott neked segíteni az MTVSZ a röszkei munkádban?
Én azt gondolom, hogy az MTVSZ szellemiségét, a munka és a szakma
becsületét összességében Dr. Schmuck Erzsébetnek köszönhetjük.
Munkatársak is, tagszervezetek is, mindenki együtt küzdött a célokért.
Amikor még semmi nem volt, még a Madártani Egyesületnek egy kis
szobájában volt az MTVSZ irodája a Költő utcában, akkor is
mindenkiben ő tartotta a lelket. Erzsébet az ilyen egyszerű, nem éppen gazdag tanároknak is, mint amilyen én voltam,
kinyitotta a szemét, hogy mi zajlik Európában, a világban.
De nem csak a külföldi utakról van szó. Nagydolog volt, hogy az MTVSZ találkozóin az ország legkülönbözőbb
részeiből érkezett emberekkel beszélhettünk, és közös feladatokon együtt dolgoztunk. Ezek mind elhivatott emberek
voltak. Amikor velük találkoztam, akkor elhittem, hogy nagyon fontos, amit én gondolok a környezeti nevelésről és
amit teszek.
A lendületed most is fantasztikus!
Igen, de azért most kicsit szomorú vagyok a miatt, ahogy a környezeti nevelést ma nem megfelelően kezelik. .
Azért nem bántad meg, hogy természet- és környezetvédelemmel töltötted az életedet?
Nem, dehogy! Most is vannak kisebb projektjeim, mert valamivel azért kell foglalkozni. Nem fogok ülni a fotelban és
tévét nézni. Az unokám New Yorkban jár iskolába, ezért tudom, hogy miközben Trump elnök kétségbe vonja a
globális felmelegedést, az iskolákban igenis tanulnak a gyerekek róla. Nálunk is az a helyzet, hogy a kormányzattól az
elmúlt években azt hallottuk, hogy nem fognak ilyen gazdasági versenyképességünket rontó témákkal foglalkozni,
minta természetvédelem és az éghajlatváltozás. Ettől még mi beszélgetünk a diákjainkkal erről. De az igaz, hogy ha
visszagondolok a ’70-es évek végére, ’80-as évek elejére, akkor is az egyes tanáron múlt, hogy foglalkozott-e
egyáltalán környezeti neveléssel, és ha igen, akkor hogyan. Akkoriban az eredményeket nagyon nehezen, főleg
támogatások nélkül értük el. Most úgy látszik, hogy visszatérünk ezekhez az időkhöz, ami tényleg szomorúsággal tölt
el.
Sok nyomod van a faluban és a környékén. Szerinted az emberek gondolkodását is sikerült átformálnod?
Nézd, azt hogy építettünk 7 tanösvényt, bográcsozó helyet és információs táblákat állítottunk mindenki tudja. Azt is
látják, hogy mívesen, szépen csináltunk több kiadványt. Azt hogy kiknek lesz ez majd fontos azt még nem látom.
Reménykedjünk, hogy a természetvédelem érdekli az embereket!
Interjút készítette: Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi újságíró.
(2019) - VÉGE
KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105,
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs:
273-234
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészet: 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):

6. oldal
”Mi az?”- kérdezte Vén Rigó.
”Tavasz!”- felelt a Nap.
”Megjött?”- kérdezte Vén Rigó.
”Meg ám!”- felelt a Nap.
”Szeretsz?”- kérdezte Vén Rigó.
”Szeretlek!”- szólt a nap.
”Akkor hát szép lesz a világ?”
”Még szebb és boldogabb!”
(Szabó Lőrinc: Tavasz)

Az elmúlt időszak mindenki számára másként telt, hiszen egy váratlan helyzet
következett be az életünkbe, amely megváltoztatta a megszokott
mindennapjainkat. Az életritmusunk lelassult, a gyerekek a családdal együtt
töltik napjaikat. Ezekben a nehéz napokban is fontos a gyerekekkel együtt
eltöltött minőségi idő, amikor csakis rájuk figyelünk.
A minőségi időt bármivel el lehet tölteni, nem kell, hogy különleges legyen,
egy hangos meseolvasás is csodákra képes.
A mesélésnek meghatározó szerepe van a gyermek értelmi és érzelmi
fejlődésében, melyet Kádár Annamária mesepszichológus is alátámaszt:
„A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja,
bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg
lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek
a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami
segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.”
Kádár Annamária: Mesepszichológia című könyvében összefoglalta, hogy a különböző életkorban milyen típusú
meséket olvassunk a gyerekeknek.
„Az első mesék, 1-2 éves korban a lapozgatók, leporellók. Egyszerűek és a könyvek nagy strapabírásúak, tartósak.
Nagy színes képek jellemzőek, amelyek tárgyakat, állatokat ábrázolnak, ebben a korban nagy örömöt okoz ezek
beazonosítása, felismerése. A szavak segítik a képzetek kialakulását. Az auditív és a vizuális memóriát fejleszti, és
hozzájárul a szókincs fejlesztéséhez is.
Versek olvasásával azonnal kezdhetünk: még nem a tartalom a fontos, hanem a zeneiség, a ritmus. Így akár
klasszikusokat is olvashatunk a gyereknek, nem muszáj gyerekversnek lennie.
2-3 éves korban jön az állatmesék időszaka: olyan mesét válasszunk, amelynek elemei ismerősek a gyereknek és
semmiképpen ne legyen még a mesében gonosz szereplő.
A mese a gyermek egy napjáról vagy a családtagok napközbeni tevékenységéről is szólhatnak. A mese szerepe ebben az
életkorban a biztonság kialakítása és a világban való eligazodás megtapasztalása.
A 3 évesek már szívesen hallgatnak verseket, láncmeséket (mondatai ritmikusan ismétlődnek), maradnak továbbra is az
állatmesék. Az olyan meséket kedvelik, ami ritmikus, ismétlődő elemei vannak, párbeszédes, szófordulatokban gazdag.
Már vannak kedvenc könyvei, a rövid, egyszerű történeteknek pedig a főhőse leginkább ő maga.
A 4 évesek az egyszerű szerkezetű és cselekményű meséket szeretik, maradnak még az állatmesék és a láncmesék, de
már novellameséket is olvashatunk. Továbbra is fontosak az ismétlődő részek. Olyan meséket kedvelnek a 4 évesek,
amelyekben az állatok emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. A dalok és a versek továbbra is fontosak. Ebben a
korban szeretik ugyanazt a mesét sokszor hallani: ettől válik a világ kiszámítható hellyé számukra.
A 4-5 éves kort szokás mérföldkőnek tekinteni a mesei érdeklődés szempontjából. Ekkor kezdődik a nagy mesekorszak:
már el tudja különíteni a valóságot és a csodát, beleéli magát a mese történetébe, végigizgulja a kalandokat, de már
nem téveszti össze magát a főhőssel. Ekkor alakul ki a mesei igazságtudat is.
A bonyolultabb és hosszabb tündérmesék 5-7 éves korban érkeznek meg. A cselekmények már egészen szövevényesek,
sokszereplősök és terjedelmileg is hosszabbak.
A mesekorszak általában 8-10 éves korig tart. A nagyobbakat bátoríthatjuk arra is, hogy írják meg saját meséjüket.
Természetesen a mese hatása sokáig velünk marad, formálja az érzelmi intelligenciát, az empátiát, a világban való
igazodást.”/Forrás: Kádár Annamária Mesepszichológia (2012)/
A meséléssel együtt töltött minőségi idő elmélyíti, erősíti a szülő-gyermek kapcsolatát, és a gyerekek boldogabbak,
elégedettebbek, ha együtt lehetnek szüleikkel. Ezért fontos a mese!
Türelmet, kitartást és egészséget kívánok mindenkinek!
Zsirmik Andrea
óvodapedagógus

Az óvoda és a bölcsőde nyitva tart. A nyári időszakra tervezett felújítási és karbantartási munkálatokat előre hoztuk,
így május hónap végére ezek befejeződnek a telephelyen és a központi épületben egyaránt. A munkálatok alatt
csökkentett létszámban tudtuk fogadni a gyermekeket, de ezt követően már minden gyermek számára biztosítjuk az
ellátást intézményünkben, akiknek felügyeletét a szülők munkavégzés miatt már nem tudják megoldani.
Bízunk abban, hogy a veszélyhelyzet megszüntetése után, már szinte teljes létszámban működik majd mindkettő
intézményegységünk.
Szekeresné Makra Katinka

7. oldal

Nagy öröm számomra, hogy az ismert közmondással
kezdhetem májusi írásomat, miszerint a "Májusi eső
aranyat ér." Várakozással teli hetek után, május 1-jén
végre eleredt az eső. A porba vetett magok, a meg nem
eredt fű, a kényszer lombosodott fák, bokrok, ember,
állat egyaránt várta az élethez, a magok kikeléséhez, a
fejlődéshez nélkülözhetetlen vizet. Reméljük, hogy a
hónap folyamán többször is részesülünk az "égi
áldásban". Az eddig csak mérsékelten növekvő
kalászosok, a lucerna, a repce most már rejtőzködő
helyet nyújt a vadon élő állatoknak. Szerencsére, szép
számmal láthatunk a határban őzeket, mezei nyulakat,
fácánokat.
Az őzbak vadászat az ismert okok miatt későbbre
tolódik, de kisebb mértékben jelenleg is zajlik. Eddig 24
példány őzbak került terítékre. Az eredmény néhány
érmes, és több különleges trófea, ami a vadásztatók
kitartó, szakszerű munkáját, és az elejtő vadászok
ügyességét dicséri. Közben a vadásztársaság nagy
erőkkel, szervezetten végzi a vadkár elhárítást.
Riasztással védik a napraforgó táblákat a galambfélék és
a mezei nyulak kártételétől. A madárvilágban is
felgyorsult az élet. A búbos banka gyakran hallatja
hangját a szomszédos, lakatlan tanyából, de házunk
környékén is meg-megszólal. Talán a mi padlásunkat
szemelte ki költőhelyül? Hazatért tavalyi fecskéink
cikázó, villámgyors röptükkel látogatják az istállót, ahol
egy deszkadarab felszegelése után biztonságossá vált a
gerenda oldalára ragasztani a sárgalacsinokat, amiből
majd fészek lesz. A sárgarigó fütty a májusi
madárhangok egyik legjellegzetesebb szólama, amely az
erdőnk sarkán álló, 20 éve általam ültetett nyárfa felől
hallatszik, ahol évente költenek. A húsvéti-rozmaring
fajtájú almafánk törzse körül szaporodó faforgácsok arról
árulkodnak, hogy a harkály a fatörzsben alakítja ki
tojásrakásra alkalmas odúját. Többször megszólalt már a
kakukk, most őt is a tojásrakás izgatja a legjobban. A
kisebb-nagyobb facsoportok, erdők akácfái a virágzásra
készülnek, hogy jó "legelőt" biztosítsanak a méheknek.
Az akácvirágzáshoz kötődik egyik régi, szép
vadászélményem, amikor Robi fiammal Pistu barátunk
meghívására a Szigetvárhoz közeli Sasréti területre
mentünk vaddisznóra vadászni. Szép májusi délután volt,
mikor elfoglaltam leshelyemet a Mecsek lábánál lévő

akácerdő szélső fájára erősített ülőkén. Az akácvirágok
szinte az arcomhoz értek, kellemes illattal töltve be a
levegőt. A 60-80 méterre lévő szóróra vártam a
disznókat. Eközben az erdő mélyéről 2 kakukk
válaszolgatott egymásnak. A kakukkszó a néphitben
nagy jelentőséggel bír. Ha hosszan szól, az a szeretett
társ várható életéveit jelzi, ha röviden, az az esős napok
számát jósolja. Alkonyatkor a szórón megjelent 2 fiatal
koca 6 malaccal, de az idilli hangulat miatt eszembe sem
jutott, hogy a puskámhoz nyúljak. Nem így Robiék, ők
egy süldőt lőttek. Jó néha emlékezni, de most
visszakanyarodok a jelenbe.
Az olajfűz bokrok is hamarosan virágba borulnak, hogy
már-már kellemetlenül bódító illattal töltsék meg a
langyos esti levegőt. Anyák Napjára kinyílott az orgona,
a labdarózsa, de az Édesanyák köszöntésére már más
virágok jöttek divatba. A mezei virágok is sorra
nyiladoznak az útszéleken, árokpartokon, réteken,
tengelic-csapatoknak kínálnak pihenőhelyet. Nem kell
már sokat várni, hogy a fülemüle is megszólaljon
szokásos
helyéről,
a
villanyoszlop
melletti
bodzabokorból. A békák is csak a langyos estékre
várnak, hogy kuruttyoló-koncertet adjanak. A röszkei
gólyapár - mindenki által láthatóan - kitartóan ül
tojásaikon, és csak napok kérdése, hogy kikeljenek a kis
gólyák.
Feleségemmel ilyentájt szoktunk ellátogatni a Szentes
melletti Szíkhátra, gyerekkorom örök emlékű
helyszínére, egy kis múltidézésre. Sajnos, idén megromlott egészségi állapotunk miatt - ez nem valósul
meg, így csak képzeletben járjuk be a szokott helyeket.
Közeleg a Madarak és Fák Napja. Kívánom, hogy aki
teheti, családjával együtt töltse ezt a napot a
természetben, rácsodálkozva minden apró és nagy
csodára, amit a természet alkotott.
Akaratlanul is Petőfi Sándor néhány sora jut eszembe,
A Tisza című verséből:
"Óh természet, óh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Míly nagy vagy te! mentől inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz."
Karikó József

ÚJ - Civil szervezetek ingatlan beruházással kapcsolatos támogatása
A Magyar Falu Program keretében elindul a Falusi Civil Alap, hamarosan megjelennek az első pályázatok. A
kormánydöntése alapján 2020 májusában jelennek meg az első pályázatok a maximum 5000 fős vagy annál
kevesebb lakosú településeken működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására. Ingatlan
beruházásra várhatóan maximum 6.000.000 Ft lesz igényelhető 100%-os támogatási intenzitással.
Forrás:https://www.palyazatihirek.eu/civilpalyazatok/4443-uj-civil-szervezetek-ingatlanberuhazassal-kapcsolatos-tamogatasa
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Kedves Horgásztársak!
Tájékoztatom Önöket, hogy április 18án 20 db 9-16 kg-közötti ANYAPONTY lett telepítve a Gyálai HoltTisza Lisztes bögéjébe, melyek egyedi
megjelölést kaptak. Egy ilyen halat
kifogni igazi horgászélmény.
Ha sikerül ilyen anyapontyot fogni, kérem jegyezzék fel az azonosítószámát,
mérjék meg, fényképezzék le, kíméletesen helyezzék vissza a vízbe és a
következő napon értesítsék a horgász
szerencséről a Megyei Horgászszövetséget.
A Gyálaréti Holt-Tisza Lisztes bögéjébe 2019. őszén COMPÓ került telepítésre. Erre a halfajra horgászati
tilalmat rendelek el. A tilalom 2020 évre vonatkozik.
Magyari László

FIGYELEM!
Ismét kapható évelő LEVENDULA (törpe, nagy),
fűszernövények és szárított levendula csomag.
Röszke, Szegfű u. 28., strihoanita@freemail.hu, 20/516-9792
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos állományba
biztonsági és körlet felügyelőket keres folyamatos
váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.
Juttatások: alapilletmény biztonsági felügyelőnek:
bruttó 306. 130,- forint
körletfelügyelőnek: bruttó 357.170,- forint
+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék
+ utazási költségtérítés + (albérleti hozzájárulás).
A felvételhez érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány,
valamint fizikai, egészségügyi, pszichikai alkalmasság,
kifogástalan életvitel szükséges.
Jelentkezés:
önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu e-mail
címre, ill. +36301436533 telefonszámon. Részletes
tájékoztatás személyesen, a bv. intézet Toborzó
irodájában: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B. szám alatt.
Nyitva tartás: hétfő - szerda 07:30- 18:00-ig
kedd - csütörtök 07:30- 16:00-ig
péntek - 07:30- 13:30-ig.
További tájékoztatás elérhető a www.gyereahuvosre.hu
weboldalon.

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

PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉPEK

www.pietasszeged.hu

javítása, szervizelése

Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.
+36 70/466-12-65

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.

ALBÉRLETET KERESEK

Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

Röszkén és vonzáskörzetében

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

30/433-21-69

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

10. oldal
Éttermünk szeretne segíteni azoknak, akik nem tudják vagy nem szeretnék elhagyni otthonuk a jelenleg kialakult
helyzet miatt, ezért ezentúl vállaljuk heti menünk házhoz szállítását Érintésmentes, biztonságos módon
Mórahalomra is! Minden héten három féle menüt kínálunk:
Az otthon maradt lurkónak:
Suli menü - Gyerekbarát
fogásokkal
A házias ízek kedvelőinek:

Falusi menü - Konyhánk
hagyományos fogásaival

#HómOfisz menü - Minden
nap prémium főétellel

Azoknak, akik nem szeretik a
főzeléket:

Mitől Érintésmentes/Biztonságos?
Éttermünk eddig is megfelelt a HACCP
előírásainak, ezentúl pedig még fokozottabban ügyelünk a tisztaságra és fertőtlenítésre!
A rendelés leadás online történik,
kizárólag online fizetéssel, majd e-számlát állítunk ki és küldünk e-mailben.
Minden nap fertőtlenítjük a kiszállításra
használt autóinkat, a kiszállítást végző
kollégáink
maszkban,
kesztyűben
végzik a kiszállítást! Rendelés leadás:
www.forrofogado.hu/order
Bővebb információ: 0630/928-9544
Áraink: Suli és Falusi menü: 1090Ft /
nap #HómOfisz menü: 1590Ft / nap
#vigyázzunkegymásra #maradjotthon
#házhozvisszük

Ha lejár SZÉP-kártyáján egyenlege, hosszabbítsa meg nálunk, fizessen be a
Forró Fogadós egyenlegére és használja fel egész évben.
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A Sokoldalú Nő Életreceptek Szily Nórával
(November 30.)

Nagy szabadságot jelent ma már, hogy pár éve
rájöttem - én nem képernyő-, hanem interakciófüggő vagyok. Tehát az a fontos, hogy
emberekhez kapcsolódjak, és hasznosnak,
inspirálónak érezzék az időt, amit együtt
töltünk. Ez vezérelt a televízióműsorokban is, a
mélyinterjúk készítésekor, amikből tévében
450-et készítettem, de ha az írottakat is
hozzáadjuk, jócskán ezer fölött járok. Imádok
beszélgetni, tehát egy méltó felkérésre nem
mondanék nemet, de már nem akarok
képernyőn lenni “minden áron”. A karrierem
áthangolásával, a színpadi beszélgetések és
az önálló előadásaim ugyanúgy flow-t adnak
nekem.
- Néhány éve háttérben tevékenykedett az XFaktorban. Mint pszichológus segítette ugye
a fiatalokat? Vagy mint egy támasz volt ott
nekik a hirtelen jött siker kapujában?
Támasz voltam a lámpaláz és az esetleges
konfliktusok kezelésében. Segíthettem nekik,
hisz tudom milyen ismertté válni - annak
minden fényével és árnyékával, no meg tisztában vagyok egy televízióműsor készítésének
kulisszatitkaival is.

2020. novemberben 30-án Szegedre látogat
Szily Nóra televíziós műsorvezető, riporter,
újságíró! Szily Nórát kérdeztük a szegedi
meghívása kapcsán:
- A nyugalom szigetén él vidéki otthonában.
Ez túl messze van a régi médiás pörgéstől,
mint mikor mondjuk minden nappaliban ott
voltak reggelente Alföldi Róberttel.
- Szükségem van a két végletre - a szenvedélyes pörgésre a munkámban és a végtelen
nyugalomra, szépségre, tájra, no meg a
kutyusaimra, akik itthon körülvesznek. Fontos,
hogy tanulni, olvasni, gondolkodni tudjak, hogy
aztán lelkesen nekiinduljak és a hivatásomnak
éljek.
- Szerencsés időben ismerte meg az ország
Önt, akkor még csak televíziós társaságok
voltak látványos "hátszél" vagy "ellenszél"
nélkül. Lenne televíziós ajánlat, amelyre
igent mondana?

- Több előadása is van, ilyen például a Lelki
fröccs-Szily Nóra: Szabad-e önzőnek
lennem?, vagy a A Sokoldalú Nő! Mit gondol
miért van egyre több ilyen előadásra igény?
Egyre rosszabb pszichés állapotban vagyunk?
Az előadásomban főként arról beszélek, amivel
rengeteg nő küzd: hogy legyek jó anya, társ,
munkavállaló, szüleim gyermeke, barát… stb. A
lelkiismeretfurdalás spiráljában pörögve, tökéletességre törekedve az ember felőrli önmagát.
Ki vigyáz rám, ha én magam nem teszem?
Szily Nóra – A sokoldalú nő előadása
november 30-án 19:00-kor lesz Szegeden
((Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Konferencia terem) 6721 Szeged, Párizsi krt. 812.)). 5 perce a Mars tértől! Jegyek válthatók a
jegy.hu oldalon vagy keressen minket a
www.palladiumszeged.hu oldalon!
Online jegyek már 1.400,-Ft-tól. www.jegy.hu
Információ: 06-30 / 926 – 46 - 71

12. oldal
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OK ÉS OKOZAT
Feladványunk kiemelt
soraiban egy lélekemelő
gondolat rejtőzködik.
Az előző havi rejtvény
helyes megfejtése:
Egyik ajtón jövünk, másik
ajtón megyünk a sors meg
kiszámítja lélekzetünk.
Szerencsés megfejtőnk:
TÓTH KÁROLY
Petőfi u. 42.
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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ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2020. április 3.: Márki Lajos
(†2020. március 22., életének 65. évében)
2020. április 16.: Marinkov Sándorné Virág
Ibolya (†2020. április 2., életének 76. évében)
2020. április 17.: Tukacs Lajosné Kovacsik
Ilona (†2020. április 12., életének 89.
évében)

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA,
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89.
Tel.: 62/273-260; +36-30-516-9762
WEB: www.roszkeplebania.hu
E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: ügyfélszolgálati rend
szerint kedden és pénteken 9-11 óra között

Plébániánk új honlapja: www.roszkeplebania.hu – a friss híreket ezen a portálon követhetik.
A régi tartalmak még egy ideig elérhetők a www.plebaniahivatal.roszkenet.hu oldalon is.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2020. május 1-jén kelt közleménye, valamint a szeged-csanádi
megyéspüspök 2020. május 7-én közzétett körlevele alapján a hatályos kormányrendelet és a járványügyi
szabályok megtartásával a röszkei egyházközségben – visszavonásig – az alábbi változásokat léptettük életbe:
2020. május 9-től ismét lehetőség van templomainkban a szentmise ünneplésére a hívő közösség
részvételével, a polgári hatóságok előírásainak betartásával. Ennek megfelelően vasárnaponként mind a 9,
mind a 17 órakor kezdődő szentmise meg lesz tartva. A kedves hívek eldönthetik, hogy a nagyobb létszám
elkerülése végett melyik misét látogatják. A 9 órakor kezdődő szentmisét jó idő esetén szabadtéren, a
plébániakertben tartjuk meg. A 17 órakor kezdődő szentmise minden esetben a templomban lesz megtartva.
Az ülőhelyeket és a szükségképp érintendő felületeket minden esetben fertőtlenítjük!
Kérjük az alábbi szabályok kötelező betartását:
- A kihelyezett kézfertőtlenítő szer alkalmazása mise előtt és után is kötelező!
- Szájmaszk (esetleg a száj köré tekert sál vagy kendő) használata mindenki számára kötelező!
- A templomban csak az egymástól való minimum kétméteres távolság betartásával lehet helyet foglalni.
Egymás mellett csak az egy háztartásban élők ülhetnek. Ez a szabály érvényes a szabadtéri szentmisék
esetében is.
- A 65 év feletti hívek csak saját felelősségükre vehetnek részt a szentmisén, de szigorúan betartva a közösség
más tagjaitól való legalább kétméteres távolságot. Kérjük mindazokat, akiknek egészsége,
immunrendszere gyenge, vagy krónikus betegségben szenvednek, egyelőre ne vegyenek részt a liturgián!
(Akik mégis részt kívánnak venni a szentmisén, kérjük, fogadják el munkatársaink jó szándékú segítségét a
biztonsági előírások hatékonyabb betartásához [kézfertőtlenítés, maszkhasználat, kijelölt ülőhely]).
Amennyiben tehetik, kérjük a jelzett korosztály tagjait, inkább a délelőtti, szabadtéri szentmisére jöjjenek!
- A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli püspöki felmentés továbbra is érvényben van mindenki
számára. Aki úgy dönt, hogy nem meri vállalni a nyilvános liturgián való részvételt, az ne érezze ezt
lelkiismereti tehernek. A szentmisék felvétele ezután is hozzáférhető lesz plébániánk honlapján
(www.roszkeplebania.hu). A nyilvános szentmise egy lehetőség azok számára, akik szeretnék a miseáldozatot
közösségileg és személyesen megünnepelni és szentségileg áldozni.
- Az áldoztatás csak kézbe lehetséges! Az áldoztató ilyenkor fertőtlenített szájmaszkot és kesztyűt visel a
teljes biztonság érdekében. A kétméteres távolság betartása itt is kötelező!
- Perselyezésre a mise keretében nem kerülhet sor; az adományokat a templom előterében elhelyezett nagy
állóperselybe, szabadtéri mise esetén az oltár elé kitett kosárba lehet bedobni. Aki átutalással szeretné
adományát eljuttatni hozzánk, a plébánia számlaszáma: 57400028-11065735.
Templomunk a lelki feltöltődés és imádság helyeként az eddigiek szerint lesz nyitva napközben. Hét közben
17 órai kezdettel az Irgalmasság litániájának elimádkozása a járvány megszűnéséért és a szentségi áldás
nyilvános lesz. Azt megelőzően közösségileg is lehet újra Rózsafüzért imádkozni, vagy más imádságot
végezni, de csak a higiéniai szabályok kötelező betartásával (kétméteres távolság megtartása, szájmaszk
használata, kézfertőtlenítés).
A plébános szerdai nap 17 órakor bemutatott szentmiséje szintén nyilvános. A fentebb ismertetett
szabályok betartásával részt lehet venni rajta. A szerdai szentmise keretében mutatjuk be a szent áldozatot a
héten eltemetett hívekért is. Külön gyászmisére visszavonásig továbbra sincs lehetőség!
(folyt. a köv. oldalon)
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Temetést ezután is csak a sírtól végezhetünk. A ravatalozó nem használható, ugyanakkor kántori szolgálat
ismét kérhető. A temetés liturgiájára nincs egyéb korlátozó szabály (pl. szentbeszéd korábbi tilalma), így a
megszokott temetési szertartást végezhetjük újra. Kérjük, hogy a megfelelő másfél-kétméteres távolságot a
gyászolók tartsák be és kerüljék egymással a közvetlen érintkezés formáit. Közvetlen részvétnyilvánítás a
családtagok felé minden esetben tilos!
Egyéb esetekben a korábbi előírások érvényesek!
Vigyázzunk egymásra! Imádkozzunk egymásért!
TOVÁBBI HIRDETÉSEK:
A COVID 19-járványhoz kapcsolódó gyülekezési szigorítások miatt minden késő tavaszi és kora nyári
programunkat (beleértve a plébániai programokat és a Bálint Sándor-program tervezett rendezvényeit is)
elhalasztjuk vagy töröljük.
Az idei esztendőben az elsőáldozás tervezett új időpontja: augusztus 16., vasárnap (a 9 órai szentmise
keretében).
A bérmálás lehetséges új időpontjáról az egyházmegyei hivatal ad később tájékoztatást.
A PÜNKÖSDI ÜNNEPEK alkalmával a liturgikus rend az alábbiak szerint alakul:
Május 31., vasárnap, 9 óra: ünnepi szentmise a templomkertben (rossz idő esetén a templomban) – 17 óra:
szentmise a templomban. A pünkösdhétfői, virágszenteléssel egybekötött szentmisére a templom előtti keresztnél
kerül sor június 1-jén, 9 órai kezdettel.
A búcsú eredetileg tervezett napján, június 14-én, vasárnap, amely egyúttal Krisztus testének és Vérének
Főünnepe (Úrnapja), szabadtéri szentmisét tartunk, körmenet helyett egyszerűbb úrnapi liturgikus formával (a
négy égtáj felé felállított oltároknál).
***
Egyúttal jelezzük, hogy a búcsú idei különleges időpontja: augusztus 16., vasárnap, amely Páduai Szent
Antal születésének 825. évfordulójával esik egybe. A délelőtti szentmisére tervezzük az elsőáldozást, valamint a
Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális hét elmaradt rendezvényeinek nagyobbik részét is erre
a jubileumi hétvégére szervezzük meg. Pontosabb tájékoztatást később közlünk!
***
A nyár közepén szokásos CSÖP-tábor a kirándulással, valamint a drámatábor részben elmarad, ill. változó
időpontban kerül megszervezésre. A CSÖP-tábor helyett előzetes teveink szerint plébániai játszóházat szervezünk
augusztus 17-én, hétfőn, a kirándulást augusztus 18-án, kedden vagy 19-én, szerdán tartjuk meg, a drámatábor
pedig rövidített formában az augusztus 24.-vel kezdődő hét első felében kerülhet megrendezésre.
Amennyiben újabb, módosított kormányrendeletek azt lehetővé teszik, igyekszünk a nyár közepére is
programokat kínálni, elsősorban a gyerekek részére.
Programjaink pontos dátumáról és a szervezés állapotáról plébániánk honlapján (www.roszkeplebania.hu) vagy
facebook-oldalán kaphatnak aktuális tájékoztatást.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Szeged tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy irodánkban a toborzó és érdekvédelmi
ügyfélszolgálati tevékenység folyamatos.
Továbbra is várjuk a katonai szolgálat iránt érdeklődő, 18. életévet
betöltött állampolgárok jelentkezését szerződéses, vagy önkéntes tartalékos
katonai szolgálatra.
Kérjük, hogy a katonai szolgálatra történő jelentkezés első lépéskent irodánkat
elsősorban az alábbi telefonszámon, illetve e-mailben keressék meg a jelzett
ügyfélfogadási időben. A kapcsolatfelvételt követően mindenre kiterjedő
tájékoztatást adunk a jelentkezés feltételeit és módját illetően.
Továbbá kérjük a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozókat, hogy az
érdekvédelmi ügyekben, ezen belül a kegyeleti ügyintézéssel kapcsolatban is az
alábbi telefonszámon vagy e-mailben keressék munkatársainkat.
Szeged, Boross József u. 5. (H-Cs: 08:-15:30, P: 08.00-12.00)
Telefon: 06 (62) 554-070, e-mail: csongrad.toborzo@mil.hu
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A Föld Napjára hulladék anyagok
felhasználásával készült fák

Csehó Marci 1.o.

Varázslatos szomszédok
Hihetetlen történetem van az osztály részére!
Képzeljétek el, hogy tündérek laknak a szomszéd erdőben, itt a
tanyánkon!
Most, hogy végre jó idő van, nyílnak a kertünkben a virágok. Úgy
döntöttem, hogy jácintot, nárciszt és tulipánt szedek a vázába. Meglepem
vele anyát, hogy a konyhába kirakom.
Amikor kimentem, egy apró, mozgó lényt láttam az egyik körtefán.
Először megijedtem! Meglátott engem, s ő is megijedt és elrepült a
mellettünk lévő erdőbe. -Szerintem ez egy tündér volt! Beszaladtam
anyához: - Anya! Gyere! Gyere! Gyere! Gyorsan! - Mi történt? - Láttam
egy tündért! - Jajj, te lány! Azt hittem valami baj van!- Gyere anya,
menjünk utána a szomszéd erdőbe! - Nem érek rá most játszani! - De ez
nem játék, komolyan láttam! Átmehetek egyedül? - Na ne! Kullancs is van
ott, elhagyatott erdő! Mi lesz, ha eltévedsz? - Tudni fogom, hogy merről
jöttem, arra is jövök ki! - Menj és játssz valami mást, engem hagyj!
Úgy gondoltam, mégis átmegyek. Eleinte féltem, de összeszedtem
minden bátorságomat és átmentem. Beértem az erdőbe, egyenesen arra
mentem, amerre az a valami repült. Mentem tovább, sehol semmi. Sok sűrű
lombú fa volt mindenhol. Kezdtem feladni, már sötétedett is. Anya biztosan
keres, és ki fogok kapni! Egyszer csak egy kis lámpást láttam. Közelebb
mentem. Egy fa ágán ült egy kislány, kezében a lámpa. Szerintem őt láttam
a kertünkben! Körülbelül 10 centiméter magas és szárnya is volt. Engem
nézett. Elém repült, és intett, hogy kövessem. Olyan volt, mintha apró fejek
kukucskáltak volna ki a fa mögül. Mivel sötét volt, nem teljesen láttam
őket. Elindultam a kislány után. Átértünk a kertünkbe. Hallottam, hogy
anya kiabál nekem, hol vagyok? Megszólalt a lány: - Egyébként engem
kerestél? - Igen, téged. - Mi az erdőben nem találkozhatunk, mert TILOS! És itt nálunk? - Hát, néha összetalálkozhatunk. - Holnap jössz?
Anya ebben a pillanatban jött a virágoskert felé, ezért a tündér gyorsan
elrepült.
Nagyon le lettem szidva, de megérte, hogy lássam a tündért! Irtóra
várom a holnapi találkozást!
Bagi Boglárka 3. osztály

Skype-os informatika órán az osztály!
5. osztály

Mityók Lili 1.o.

8. osztály

Varga Kevin 1.o.
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Anyák Napján köszöntöttük az édesanyákat

Megünnepeltük a Föld napját

Kovács Luca 4. osztály

Szegi Zsombor 2.a osztály

Tóth Zsombor (Anya és én) 2.b osztály
Nagy Ábel 2.b osztály

Ács-Sánta Máté
3. osztály

Hebők Ákos 2.a osztály

ELADÓ!

SZEKERES VANDA
2020.04.18.

anya: Paplógó Lilla
apa: Szekeres Péter

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

