Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXIX. évfolyam 6. szám

Június

KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYEK

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztatjuk Röszke Község lakosságát, hogy a CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal kormányablak busza
kihelyezett ügyfélfogadást tart
2020. június 24. napján (szerdán)
08,00 – 11,00 óráig
a Polgármesteri Hivatal épületénél
a 6758 Röszke, Fő utca 84. szám alatt
Intézhető ügyek:
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Lakcímkártya
• NEK adatlap (diákigazolvány)
• Vezetői engedély
• Ügyfélkapu regisztráció
• Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylése
• Egyéb kérelmek benyújtása a Kormányhivatal szervezeti
egységei felé
A kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
kiegyenlítésére csak bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
2020. évben a Kormányablak Busz
az alábbi időpontokban fogja kiszolgálni
a lakosokat Röszke Községben:
2020. június 24. (szerda)
2020. július 22. (szerda)
2020. augusztus 26. (szerda)
2020. szeptember 23. (szerda)
2020. október 28. (szerda)
2020. november 25. (szerda)
2020. december 23. (szerda)

2020. június 27-én (szombaton) 8-14 óráig
átvehetőek a komposztáló edényzetek a
röszkei Sportcsarnok parkolójában.
Azok, akik előzetesen nem jelezték igényüket,
de mégis szeretnének komposztálóhoz jutni,
a készlet erejéig jelentkezhetnek
a fent jelezett időpontban és helyszínen.
Ne feledjék! Az edényzet 300 literes, ennek
megfelelően gondoskodjanak szállító járműről.
TISZTELT RÖSZKEI LAKOSOK!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. június 3-tól megkezdte
a zöld hulladék elszállítását!
Kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat!
Csak és kizárólag zöld hulladékot
helyezzenek el a 120 literes gyűjtő edényzetbe!
A hulladék nem tartalmazhat semmilyen
kötöző anyagot (drót, zsineg, bálakötöző stb.)
A nagyobb ágakat, gallyakat, illetve az út
szélére elhelyezett kévébe kötött zöld
hulladékot nem fogják elszállítani, a
hulladékudvarban térítésmentesen lehet
elhelyezni azokat!
Zöld hulladék szállítás minden SZERDÁN!
Módosítottuk a tagdíj befizetési és
bevallási határidőket!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) országos elnöksége a 2020 őszi időszakra halasztotta tagjainak 2020-as tagdíjbevallását és –fizetését. A határidő-változások
pontos dátumáról időben tájékoztatjuk minden
tagunkat!
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Tájékoztató Röszke Község
Önkormányzata polgármesterének
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján
2020.05.27-én meghozott döntéseiről:

BARI
BIANKA
ÉS

BARI
BABETT

Röszke Község Önkormányzata polgármestere a Röszkei Polgárőr Egyesület
2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta és köszönetét fejezte ki
az elvégzett munkáért.

2020.04.27.

anya:
Bariné
Gyulai Szilvia

A polgármester a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett
munkáért.

apa:
Bari Róbert

LÓDRI
ZAMIRA BELLA

Döntés született a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. üzleti
évről szóló egyszerűsített éves beszámolójának, a kiegészítő mellékletnek és a
közhasznúsági jelentésnek, a független
könyvvizsgálói jelentésnek és az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítésének
elfogadásáról.
A polgármester jóváhagyta a Röszkei
Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft-vel
megkötött vállalkozási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését, az
ügyvezető jogviszonyával kapcsolatos
döntéseket, valamint a Kft. végelszámolásának megindítását.
A polgármester határozatot hozott a
Röszkei Polgármesteri Hivatalnál 2020.
június 1. napjától alkalmazandó étkezési
nyersanyagnormákról, étkezési térítési
díjakról és eladási árakról.
Döntés született a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft. javadalmazási
szabályzatának elfogadásáról.
A polgármester döntést hozott a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

2020.04.23.

anya:
Lódriné Stamm
Francisca Florentina
apa:
Lódri Pál Benjamin

MEGHÍVÓ
A Röszkei Gazdakör vezetősége
tisztelettel meghívja tagjait a
2020. június 19-én pénteken 1800 órakor
tartandó közgyűlésére.
Helyszín a Képzési és Konferencia Központ
(6758 Röszke, Fő utca 84.)
A napirendi pontok között szerepel:
• beszámoló a 2019 év munkájáról
• pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató
• tagdíjak befizetése
• 2020 évi munkaterv
• egyéb aktuális kérdések.
Határozatképtelenség esetére a közgyűlést a fenti napirenddel,
ugyanezen a napon 18:30 órára ismételten összehívjuk, mely
közgyűlés
a
megjelentek számára
tekintet nélkül
határozatképes.
Röszke, 2020. június 4.
Szalma István elnök
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Tisztelt Röszkeiek!
Lassan, magunk mögött hagyhatjuk a vírus által
előidézett három hónapos pandémiás időszakot, és
visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba!
Reményeink szerint június 16-át követően feloldásra
kerülhetnek
a
veszélyhelyzettel
összefüggésben
meghozott szigorító intézkedések és újra kinyílik a világ
és az ország előttünk. Persze, az óvatosság, a kellő
távolságtartás és a maszk használata ezután is ajánlott,
több helyen kötelező marad, de azt hiszem, hogy
reményünk lehet arra, hogy újra dolgozhassunk,
kirándulhassunk, közösségi programokat szervezhessünk
településünkön is. Sajnos, a tömegrendezvényekre
vonatkozó kormányrendelet szerint augusztus 15-ig
biztosan nem rendezhetőek nagyrendezvények, ennek
értelmében az idei Falunapunk és a Töltött-káposzta
Főző versenyünk is ELMARAD! Tervezzük, hogy a
szeptember
26-ra
tervezett
CSALÁDI
NAP
programunkat bővítjük ki egész napos, estés
rendezvénnyé, így pótolva az elmaradt Falunapot,
persze, csak akkor, ha erre az akkor érvényben lévő
szabályozások lehetőséget biztosítanak. Bízzunk abban,
hogy lehetőségünk lesz rá!
A polgármesteri hivatalban a járvány időszaka alatt is
dolgoztunk, de június elejétől újra nyitva a főbejáratunk,
fertőtlenítés és az előírt távolságtartás betartásával
munkatársaink fogadják az ügyfeleket. Emellett az
elektronikus ügyintézés lehetőségeit is igénybe vehetik,
ebben a formában is fogadjuk a megkereséseket.
Akik még nem értesültek a sajtóból, vagy az
elektronikus médiák valamely híradásából, kiemelten
fontosnak
tartom
leírni,
hogy
településünk,
önkormányzatunk számára is helyrehozhatatlan károkat
és anyagi veszteséget okozott a pandémiás helyzet, no,
nem maga a vírus, hanem azok a központi, kormányzati
döntések, amelyek Röszke költségvetését is alaposan
megnyirbálták! Ebben az évben és a jövő évben is
elvonják tőlünk a gépjármű adó bevételünket, ami 13
millió forint évente, emellett a vírus cégekre,
vállalkozásokra gyakorolt hatásaival, a bevételkieséssel
is számolnunk kell, így iparűzési adóbevételünkre
vonatkozóan is nagy veszteségekkel kell számoljunk.
Még becsülni sem tudjuk a kieső összeg nagyságát!
Hiszen a cégeknek, vállalkozásoknak ebben az évben
május vége helyett szeptemberben kell benyújtani a
bevallásaikat, így év végén fogjuk csak látni, hogy
adóbevétel tekintetében mekkora összeg az, amivel
számolhatunk! Óriási gond ez, hiszen év elején
megterveztük a falunk költségvetését, ami az elmúlt
három
hónap
alatt
teljesen
tervezhetetlenné,
kiszámíthatatlanná vált! S, ha ez nem volna még elég, a
jövő évi országos költségvetést olvasva, Röszkét újabb
sarccal „büntetik”, hiszen ún. szolidaritási adó címen
közel 40 millió!!! forintot von el tőlünk a központi

költségvetés! A magyarázat az, hogy a „gazdagabb”
településekről elvont SAJÁT adóbevételünket újra
osztják a „szegény” települések között! Igazságtalannak
és elhibázottnak látom a döntést, miért a Röszkeiek
„fizessék”
meg
más
települések
fejlesztését?
Meggyőződésem, hogy ezt központilag, a kormánynak
kellene rendezni és nem a nagyobb helyi
adóbevételekkel
rendelkező
önkormányzatoktól,
településektől kellene elvenni a saját adóbevételüket!
Talán ez az utolsó évünk, amikor még megvalósíthatunk
fejlesztéseket úgy, hogy komoly önerőt biztosítunk
hozzá. A következő évek - ha ez marad a felosztási,
elvonási, sarcolási rendszer -, nem a fejlesztésekről és
beruházásokról, hanem a túlélésről fognak szólni….
Mérhetetlenül sajnálom és értetlenül állok a
forrásmegvonások döntéseit és a központi költségvetési
kormányrendeletet olvasva….
Egy két jó hír azért maradt cikkem végére, elkezdődtek a
művelődési ház fűtés-korszerűsítési munkálatai, 18
millió forint összértékben. Új kazánok, új radiátorok
kerülnek felszerelésre, és elbontásra kerültek a mára már
veszélyes és nem üzemeltethető cserépkályhák is. Az
idei fűtési szezont már az új rendszerrel kezdhetjük meg!
Folytatódik az útfelújítási programunk is, ahogyan már
előzetesen is írtam, a Lehel utca utolsó szakasza teljes
szerkezetében megújításra kerül, az alépítmény és a felső
kopóréteg tekintetében is, elkészült az új csapadékvízelvezető rendszere is. A Lehel-Hunyadi utcai csomópont
is megerősítésre kerül. A Szántó Kovács János utcán a
csapadékvíz-elvezető árkok rendbehozatala és az
átereszek átmosatása valósul meg, és az utca teljes
hosszúságában új aszfaltburkolatot és padkarendezést
kap. Persze, az idén is pályázunk gőzerővel, hogy újabb
fejlesztéseket és programokat tudjunk megvalósítani az
elkövetkezendő években is, sajnos, ahogyan azt már
leírtam, egyre kevesebb önerőt tudunk biztosítani, ami
nagyon sokszor gátja lesz a hőn áhított terveinknek.
Végül, szeretném megköszönni a röszkeieknek, hogy a
szelektív hulladék gyűjtő edényzet kiosztásakor a
lakosság együttműködésének köszönhetően az edények
90%-a kiosztásra került! Aki nem tudta átvenni,
Szegeden a Városgazda soron pótolhatja ezt
munkanapokon. Röszkén már három edényzetben tudjuk
gyűjteni a hulladékot, a kommunális és a szelektív
mellett június 01-től a zöldhulladékunkat is házhoz menő
járat viszi el! Azt gondolom, hogy ezzel nagy mértékben
hozzájárulunk a környezetünk megóvásához, csökkentve
a káros kibocsátásokat. Mindemellett működik a
hulladék udvarunk is, és igényelhető a házhoz menő
lomtalanítás is! Éljenek a lehetőségekkel!
A nyárra vírusmentes szép napokat kívánok minden
röszkei családnak!
Borbásné Márki Márta
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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, Védőnő: 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
Napközis konyha: 70/43-79-826,
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: 06-1/474-9999, 20/4749999, 30/474-9999, 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

Megyesi Beáta igazgató, Tel.: 06-70-339-56-74

A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület vezetése tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az új típusú
koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Ön, az Ön gyermeke és kollégáink egészségének,
biztonságának megóvása érdekében a 2020. évre tervezett HORGÁSZTÁBOR elmarad.
2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT RENDEZVÉNYNAPTÁR
2020. június 22. felkészítés horgászvizsgára és horgászvizsga (Horgásziroda)
2020. augusztus 22. gyermek horgászverseny (Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2020. szeptember 12. VIII. Röszkei Halasnap (csapat csónakos horgászverseny, halászléfőző verseny - Napközis
Iskola udvara és Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2020. szeptember 19. évadnyitó egyéni horgászverseny (Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2020. október 04. őszi csapat horgászverseny (Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2020. október 24. őszi évadzáró egyéni feeder botos horgászverseny (Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)
HORGÁSZVIZSGA RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2020. június 22- én 15 órai kezdettel Állami
horgászvizsgát szervez Röszke, József Attila u 20. alatti székhelyén. Jelentkezni lehet a Macsek Kisállateledel és
Horgászboltban, nyitvatartási időben Fazekas Tibornál, valamint ügyfélfogadások alkalmával József Attila u. 20.
alatt.
Ingyenes vizsgára való felkészítést tartunk 2020. június 22-én 13 órától a vizsga helyszínén. A horgászvizsgához
horgászregisztráció szükséges! Horgászregisztráció a felkészítés napján, a helyszínen is lehetséges. 10 év feletti
kiskorúak esetébe szülői hozzájárulás és szülői regisztráció kötelező! A vizsga díjtalan. Maszk, vagy szájkendő
használata kötelező!
Magyari László elnök
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„Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.

Májusi Pagony hírünk a meséléssel együtt töltött minőségi idő fontos szerepével
foglalkozott. Most viszont a Pedagógiai Programunk másik alappilléréről, a játékról,
annak meghatározó szerepéről gyakorlati példákon keresztül szeretnénk segítséget adni a
A csavargó szélben
nyárra szülőknek, nagyszülőknek egyaránt.
táncoljon a labda,
„A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és így az óvodai
és a játékot mi
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a gyermek elemi pszichikus szükséglete,
nem is hagyjuk abba!”
(Balogh József: Vakáció)
melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell
elégülnie. A gyermekek mindig boldogan élnek a játék lehetőségeivel, s mindig meg is
találják környezetük eseményei, tárgyai kínálta játékalkalmakat. Ez akkor lesz érvényes minden gyermekre, ha a
külvilág eseményei, tárgyai érzelmileg is megérinti őket, s rendelkeznek a meglátás, a beleélés, az önmegvalósítás
képességével.” (intézményünk Pedagógiai Programja)
A nyári szünidő alatt otthon vagy az üdülés idején is érdemes rengeteg játékot kipróbálni az óvodás gyermekekkel. A
kertben, a strandon és a lakásban is játszhatunk olyat, ami fejleszti a gondolkodást, a memóriát, a figyelmet, a logikai
képességet, az egyensúlyérzéket, a téri irányok azonosítását, vagy a szem-kéz koordinációt. Íme néhány tipp unalom
ellen:
Kincskeresés
A szabadban (játszótéren, strandon, tóparton, kertben) gyűjthetünk kavicsot, termést, virágot, ágat. A kavicsokat
kifesthetjük (akril festékkel, filctollal vagy körömlakkal is), így emberek, állatok, növények, autók, házak
elevenedhetnek meg. A kiszínezett kavicsokat arra is felhasználhatjuk, hogy egy mesét szőjünk általuk. Ha kifúrjuk az
elkészült kavicsokat, szép medálként hordhatjuk, örök emléket állítva ennek a tevékeny nyárnak. A kincseket persze
kis, sötét zsákokba is tehetjük, és játszhatunk felismerős játékot. Ki kell találni, hogy mit fogtunk meg a zsákban.
Először jellemezzük, milyen a formája, mérete, felülete, alakja, és megtippelhetjük, hogy milyen a színe.
Növénygyűjtemény
A szabadban szedett virágok közül azokat, amelyeket nem ismertünk eddig, azonosítsuk be a Kis növényhatározó vagy
az internet segítségével és hozzunk létre saját növénygyűjteményt. Ragasszuk be a gyermekekkel egy kis füzetbe a
leveleket, virágokat vagy terméseket. De készíthetünk csak a lenyomatukat tartalmazó kiskönyvet, képet, meghívót is.
Papírsárkány készítése
Minden kisgyermek kedvelt elfoglaltsága a papírsárkány készítése. Az igazi röpképes sárkány készítéséhez sem kell
profinak lenni. Egy használt drótfogas (hurkapálca, erős nád), erős papír (esetleg szemeteszsák, újságpapír), vastag
cérna, ragasztó, olló, és a díszítéshez szükséges dekorkellékek segítségével megvalósulhat a családi kreatív projekt.
Játékok aszfaltkrétával
A gyermekek nagyon szeretik a színes krétákat, szerencsére rengeteg játékban fel lehet használni azokat. Kedvelt
szórakozás lehet, hogy óriáscéltáblát rajzolunk és színes építőkockákkal, vagy vizes szivaccsal lehet a rajzolt körökbe
dobálni. Krétával alkonyatkor körbe rajzolhatják és kiszínezhetik a fák árnyékát, ilyenkor a szülők mesélhetnek a
napszakokról, a Nap járásáról, a Föld keringéséről, az égtájakról az árnyék változásával összefüggésben. A
hagyományos ugróiskola mellett lehet rajzolni óriási társasjátékot mókás feladatokkal, kézzel készített óriás
dobókockával.
Kültéri akadálypálya
A gyermekek mozgásfejlődését és egyensúlyérzékét fejleszti, ha a szülő rögtönöz egy kültéri akadálypályát. Kis
székek, asztalok, szivacsrudak, kötelek, vödrök, hulla-hopp karikák és kerti építőelemek segítségével hamar létrejöhet a
játéktér, ahol ugrándozhatnak, bukfencezhetnek, szaladgálhatnak, kúszhatnak, mászhatnak a kicsik, akár egymással
versenyezve.
Hallásfejlesztő játék
A hallást és a hallási figyelmet fejleszthetjük a kertben fellelhető tárgyak segítségével. Kössük be a gyermekek szemét
egy kendővel, majd pedig ki kell találniuk, minek a hangját hallják, az mire hasonlít, mondják meg, hogy hangos vagy
halk, éles vagy tompa hangot hallottak. Ehhez összeütögethetünk két követ, fémedényt, kanalat, meggyújthatunk egy
gyufát, vagy egy elemlámpát, és megkarcolhatunk egy hungarocelldarabot, vagy cserepet. De a játékba
becsempészhetjük a tapsolás, csettintés, lábdobogás vagy állathangok felismerését is, sőt az ízek érzékelésével is
tehetünk próbát, hogy a gyerekek „vakon” megismerik-e a különféle fűszereket, tejtermékeket, zöldségeket,
gyümölcsöket.
Szókincs fejlesztő játék
A szógyűjtő játékot gyermekünkkel párban játszhatjuk. Olyan szavakat mondjunk felváltva, melyeknek a kezdőhangját
előre megmondjuk. pl.: Mit visz a kishajó „a”-kezdőhanggal? Nehezítésként különböző főfogalmakhoz tartozó
szavakat is gyűjthetünk. pl.: Mondjunk csak állatokat! Mondjunk csak járműveket! stb.
(folyt. a köv. oldalon)
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Emlékezet fejlesztő játékok
Alkothatunk rövidebb-hosszabb szóláncokat. A játékvezető kezdésként mond egy szót, majd a kezében lévő labdát
átadja annak a játékosnak, aki elismétli az első szót és hozzátesz egy másikat. A következőnek már mind a két szót el
kell ismételnie, és egyet hozzátenni. Addig játsszuk, amíg valakinél meg nem szakad a lánc. Nehezíthetjük úgy is a
játékot, ha többen játszunk, hogy nem sorba dobjuk egymásnak a labdát.
Szép nyarat, sok szabadban való mozgást, játékot, kincskeresést, kirándulást, szaladgálást, biciklizést, lubickolást,
úszást, fára és hegyre mászást, lejtős dombon legurulást kívánok minden Pagonylakó kisgyermeknek!
Köszönjük:
• Az UNILEVER Magyarország Kft. Röszkei Gyárának a nagymennyiségű Domestost - ezzel a támogatással
hosszú időre biztosított a napi fertőtlenítés intézményünkben.
• Mihály Csabának a mókuskerék udvari játékunk javítását.
• Dobó Józsefnek a Kincskereső csoportnak végzett asztalos munkát.
• Dencs Anna szüleinek a kéz- és felület fertőtlenítőket.
• Mihály Sanyi bácsinak a biciklit és a kismotort, amelyek azonnal részesei lehettek a bölcsis forgalomnak.
• az Önkormányzatnak az egész évben nyújtott segítségét, hogy mikrobuszaival közlekedhettek a Manótanya
óvodásai, valamint, hogy a nevelési év során szállították az utazó logopédust a Manótanyára.
NAPTÁRUNK:
• Augusztus 11-én, kedden, 17 órától előzetes szülői értekezlet az ÓVODÁBA újonnan érkező gyermekek
SZÜLEINEK.
• Augusztus 12-én, szerdán, 17 órától előzetes szülői értekezlet a BÖLCSŐDÉBE újonnan érkező
gyermekek SZÜLEINEK.
• BÚCSÚÉJ módosított időpontja augusztus 18., kedd, 17 órától, a programról részletes tájékoztatást kaptak a
szülők a február 20-án megtartott rétegszülői értekezleten. Ha szükséges, akkor egyéni egyeztetés miatt bátran
keressék fel a szülők a csoport óvodapedagógusait.
Barnáné Szabó Tünde
óvodapedagógus

FELHÍVÁS
KEDVES RÖSZKEI PÁCIENSEINK!
Örömmel tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy Röszke két felnőtt háziorvosa és a gyermekorvos tagja egy
praxisközösségnek, mely sikeres pályázatot nyújtott be a „Három generációval az egészségért programra”. Egy
átfogó egészségmegőrző program része ez, mely miatt a háziorvosok és a gyermekorvos kereshetik a pácienseket,
továbbá szűrőprogramok is indulnak.
A pályázat keretén belül lehetőségünk van a faluban dietetikust, gyógytornászt és mentálhigiénés szakembert
foglalkoztatni július hónaptól gyerekek és felnőttek részére egyaránt. Először egyéni foglalkozásokat tervezünk,
később csoportosak is lesznek. A dietetikushoz elsősorban a cukorbeteg és/vagy elhízott és fogyni kívánó
pácienseket várjuk, de egyéb ritkább betegségekkel küzdők, akiknek diétás étrendre van szükségük is
jelentkezhetnek. A gyógytornászhoz a nagyon gyakori hát- és derékfájdalommal, gyermekek esetében hanyag
tartással küszködő pácienseinket várnánk. A lelki tanácsadásra bárki jelentkezhet, aki úgy érzi szorong, feszült;
úgy gondolja nincs elég önbizalma; esetleg egy tragédiát nem tud feldolgozni; dohányzásról vagy egyéb kóros
szenvedélyéről szeretne leszokni. Leginkább azon személyek jelentkezését várjuk, akik az iskola illetve a
munkájuk miatt nehezen jutnak be Szegedre egy-egy szakrendelésre. Számukra az óriási segítség lehet, hogy
helyben esetleg választ kaphatnak problémáikra vagy a gyógytornász által javasolt és megtanult feladatokat
később már otthon is végezhetik stb. A későbbiekben akár a csoportos foglalkozások keretén belül
tapasztalatcserére is sor kerülhet például egy-egy diétás étrend kapcsán.
Jelentkezni csak a háziorvosokon keresztül lehetséges. Szükség esetén ő fog kérni megelőző vizsgálatokat
(például labort vagy röntgent). Akinek felkeltettük az érdeklődését, nyugodtan keresse fel telefonon háziorvosát.
Kérdezzenek, jelentkezzenek bátran!
Üdvözlettel:
dr. Huszár Erika
dr. Nárai Katalin
dr. Ladányi Gabriella

KÉK

HÍREK
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Köszöntöm a Falusi Suttogó minden kedves olvasóját!
Szeretném a kedves olvasók figyelmét felhívni néhány
aktualitásra.
A jelenlegi csapadékos időjárás egyik legnagyobb
közlekedésbiztonsági kockázattal járó jelensége a
felhőszakadás. Megváltozott időjárási körülmények
között a közlekedés is kockázatosabb. A járművezetők és
a
gyalogosok
általában
a
megszokottnál
figyelmetlenebbek, sok esetben türelmetlenebbek. Az
évszak egyik sajátossága a váratlanul lezúduló,
özönvízszerű esőzés, mely próbára teheti a
gépjárművezetőket. A látótávolság hirtelen csökkenésén
túl az autósok nagy része nem számol az úgynevezett
„vízen futás” veszélyeivel. Ilyenkor a kerék fokozatosan
elveszíti kapcsolatát az úttesttel, „felfut” a vízre, és a
tapadás megszűnése miatt a jármű kormányozhatatlanná
válik. Mindez akkor alakul ki a legkönnyebben, ha a nagy
sebesség kopott gumiabroncsokkal párosul. Az autógumi
futó felületének bordázatát nyáron is ellenőrizni kell,
zivatar idején azonnal csökkentsék a sebességüket, vagy
álljanak félre, és ha csendesedik az eső, akkor folytassák
útjukat!
Az elmúlt napokban a Szegedi Rendőrkapitányság
illetékeségi területén ismét előfordultak úgynevezett
unokázós csalások, amelyek alkalmával az elkövetők
jellemzően telefonon keresik fel az áldozatukat,
unokának, közeli hozzátartozónak adják ki magukat, és
tartozásra, balesetre hivatkozva készpénzt, vagy más
értéket csalnak ki áldozatuktól.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják
meg az alábbi tanácsainkat!
Amennyiben valaki telefonon arra hivatkozik, hogy
hozzátartozóját baleset érte, vagy bajba került és emiatt
nagyobb összegű készpénzre van szüksége, ilyen
esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát!
Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló
hivatkozik!
Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen
magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a
bűnelkövetők felhasználhatják!
Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen
indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt!
Kérjük, hogy idős hozzátartozójukat készítsék fel arra,
hogy ilyen esetben mi a teendő! Az idős, elszigetelten
egyedül élő emberek fokozottan ki vannak téve az erre
specializálódott bűnelkövetői csoportoknak. Nemcsak
ezen olvasóink, de mindenki figyelmébe ajánlom az
alábbiakat:

A nyílászárókra szereltessenek befeszítés gátlót, amely az
ajtó, ablak belökését, befeszítését akadályozza meg!
Bejárati ajtajára szereltessenek jó minőségű biztonsági
zárakat, láncot, amelyeket minden esetben használjanak
is!
Otthonuk ajtaját, ablakait gondosan zárják be, rövid időre
se hagyják nyitva, még akkor sem, ha otthon (kertben,
udvaron) tartózkodnak!
Ne tartsanak otthonukban nagyobb mennyiségű
készpénzt, nagyobb értékű, de nem mindennap
használatos ékszereket! Vagyontárgyaikról készítsenek
házi leltárt, fényképeket! Igaz, hogy ez most
szükségtelen, bosszantó és időrabló elfoglaltságnak tűnik,
de ha megtörténik a baj ezen múlhat az ellopott értékek
azonosítása. Sok esetben múlt már ezen teljes bűnügyek
sikeres felderítése!
Regisztrálják kerékpárjaikat a „BikeSafe” programban,
ahol a rendőrség adatbázisába rögzítik a kétkerekű
adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a felderítést.
www.bikesafe.hu
Soha ne adjanak át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott
rokonának „megbízásából” kéri azt Öntől!
Internetes csalások sajnos Röszkén is történtek a
közelmúltban. Kérem, hogy az elvárható legelemibb
biztonsági óvintézkedéseket tegyék meg a pénzük,
számlájuk
biztonsága
érdekében.
A
webes
regisztrációjukból a vásárlást követően mindig
jelentkezzenek ki. A webes vásárláshoz használjanak web
kártyát vagy olyan megoldást, amit a számlavezető
bankjuk is javasol.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a
rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!
Továbbra is várjuk a megtisztelő lakossági észrevételeiket
a 06-20/8520676-es telefonszámon, illetve a rendőrség
112-es segélyhívószámán. Elektronikus elérhetőségünk az
ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu,
illetve
a
szegedrk@csongrad.police.hu, amire várjuk minden
bejelentésüket, észrevételeiket.
Körzeti megbízottjaink a 06-20/8520676 telefonszámon a
nap 24 órájában elérhetőek:
Revák Róbert c. r. zls.
Tóth Attila c. r. tzls.
Papp Zoltán c. r. tzls.
Csikós Géza c. r. tzls.
Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében szolgálunk
és védünk!
Varga Zoltán c.r. alezredes
őrsparancsok

Adományozz egészséget! Aki vért ad életet ad!
Polgármesteri Hivatal – Konferencia terem (Röszke, Fő u.84.)
2020. június 20. 10:00 – 14:00 óráig
A véradáshoz személyi igazolvány, lakcím-és TAJ-kártya szükséges.
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Ez a hónap a nyár kezdete. A diákoknak nem igazi
vakációváró hangulattal, a dolgozó embernek munkája
mellett bizonytalan nyaralás tervezgetéssel, a gazdáknak
a kedvezőtlen időjárási körülmények mellett is rengeteg
munkával, mégis jó termést váró bizakodással telnek
napjaik. A vadászok a korlátozások miatt nehézkesen
zajló őzbak vadászatot sikeresen folytatják, még 12 bak
került terítékre, köztük érmes bakok is. Külföldi
vadászok idén nem jöhettek, de az éves kilövési terv
több, mint 60%-a már eddig teljesült. A csapadékszegény
időjárás miatt a természetes vízlelőhelyek rendszeresen
kiszáradnak. Jó hír viszont, hogy a vadászterületen a
vadászok 7 db beton itatót építettek, biztosítva ezzel a
vadak folyamatos vízellátását. Sajnos, a fácán kibocsátás
a különböző egészségügyi előírások betartásával
nehézségekbe ütközik, ami nagyban befolyásolja a téli
fácán vadászatokat. Ebben az évben a kellő
felkészülésnek köszönhetően a galambfélék napraforgó
vetésekben okozott kártételét sikerült megakadályozni. A
röszkei gólyafiókák hárman maradtak, szépen fejlődnek,
reméljük, hogy sikeresen kirepülnek majd. Látható, hogy
az őszi vetésű kalászosok aratása legalább 2 héttel
korábban várható, az őszi árpa már érett sárga színét
mutatja. Szomszédunkban egy több, mint 100 éves hársfa
virágba borult, napfényes órákban népes méhcsapatok
látogatják, döngicsélnek, gyűjtik a nektárt. Mi is
kihasználjuk ezt a lehetőséget, és begyűjtjük a téli
hársfatea alapanyagát. Más években a Szíkháton tett
kirándulások alkalmával kamilla virágot gyűjtöttünk,
szintén a télre gondolva. Gyerekkorom madártojás gyűjtő
szenvedélye gyakran eszembe jut, ahogy most is. Június
eleje az énekes madarak költési ideje. Felidéződik
bennem a kis őrgébics fészek titkának megfejtése.

Felmásztam az 5-6 méter magas akácfára, ahol egy
törzshöz közeli ágvillában lapult a gondosan megépített
csésze alakú fészek, amiben 5 darab halványzöld alapon
sötétzöld pöttyezésű tojást láttam. Békén hagytam a
fészket, és csak hetek múlva tértem vissza. Akkor már
csak 1 tojás volt a fészekben, a fiókák a közeli ágakon
ültek. Hogy biztonságosan elvihessem a tojást, a számba
vettem, de lefelé mászás közben szétpukkant. Rohantam
a gémeskúthoz, ahol nagy igyekezettel öblögettem a
számat, de a záptojás szagát még hetekig éreztem. Ezt a
kellemetlen élményt az akkortájt virágzó olajfűz és egyéb
mezei virágok illata némileg feledtette velem, de a
későbbiekben a tojásgyűjtésben is óvatosabb lettem. A
madarak élete továbbra is nagyon érdekelt, és
megfigyeltem, hogy a seregély kitűnő hangutánzó
képességgel rendelkezik. Megtanulja a környezetében
hallható hangokat, és azokat hibátlanul utánozza. Így
történt, hogy a kakas kukorékolással és a talicska kerék
nyikorgással is próbálkozott. Vagy éppen sárgarigó
füttyöt hallatott a kútágasról, miközben sárgarigó nem is
volt a közelben. Ez gyerekkori emlék, folytassuk a
jelenben.
Tanyánkra hazafelé tartva nagy öröm látni egy-egy népes
seregély csapatot, amikor a réten szöcskékre vadásznak.
Ebben a hónapban születnek az őzgidák. Szerencsésnek
mondhatja magát, aki megpillanthat egy mamája után
botladozó pöttyes kis gidát. Írásomat Wass Albert: Nyár
című verséből vett idézettel zárom.
"A rét felett szelíd lejtésű lankán
Búzavirág és vadpipacs terem,
Tücsök nevet a fürjek pity-palattyán,
Sötét színű szomszéd vetéseken."
Karikó József

Településfásítási pályázatot indított az Agrárminisztérium
Településfásítási programot hirdet 500 millió forintos keretösszeggel az Agrárminisztérium a 10 ezer fő alatti
lakosszámú településeknek, amelyek együttesen 12 ezer sorfát igényelhetnek térítésmentesen.
Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésének támogatására,
amelyben a kormány és a szaktárca is partner, és megjegyezte, hogy a fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is
hozzájárulhatnak a települések az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak
enyhítéséhez. A fával borított területek növelése mellett pedig az is fontos, hogy a fák elültetése és gondozása erősítse a
helyi közösségeket. A programba, amelynek célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok,
oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása, június 15-től július 31-ig jelentkezhetnek az
önkormányzatok, a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek.
A részletek az orszagfasitas.hu oldalon találhatók, a 12 ezer fát, valamint azok szállítását a KEFAG Kiskunsági
Erdészeti és Faipari Zrt. biztosítja a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig. A fák kiszállítását ősszel és tavasszal
végzik, az ültetéseket a helyi közösségek szervezik és bonyolítják le. Településenként minimum 10, maximum 30 fa
igényelhető, "így legalább 400, legfeljebb 1200 település zöldítéséhez járulunk hozzá a programmal" - közölte Nagy
István.
Sulyok Ferenc, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója elmondta: az igénylők 19 fajból
választhatnak, a helyben jellemző termőhelyi adottságoknak megfelelően. Hozzátette: a fák elültetésében erdész
szakemberek is segítenek, és minden fához jár támasztó karó,
takarómulcs és védőrács is, illetve a program állja a településre szállítás
költségét is. forrás: kormány.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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MUNKALEHETŐSÉG

ELADÓ!

Villanyszerelő cég,
villanyszerelő szakmunkást,
elosztószerelésben jártas villanyszerelőt
keres hosszú távú munkavégzésre.

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

Érdeklődni a 06-20-953-4513-as mobilszámon lehet.

FIGYELEM!
Ismét kapható évelő LEVENDULA
(törpe, nagy), FŰSZERNÖVÉNYEK
és szárított levendula csomag.
Röszke, Szegfű u. 28.,
strihoanita@freemail.hu, 20/516-9792

Érdeklődni: +36 70 313 9912

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉPEK
javítása, szervizelése
Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.
+36 70/466-12-65

TEMETKEZÉS
Röszkén a Fő utcán
építésre, gazdálkodásra alkalmas
900 négyszögöl kert eladó.
Közmű, áram, víz, villany van.
Érdeklődni: 30/574-2662
HIRDESSEN ÖN IS
A FALUSI SUTTOGÓBAN!
62/573-870 vagy telehaz@roszkenet.hu

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

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

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

Azoknak, akik nem szeretik a
főzeléket:
#HómOfisz menü - Minden
nap prémium főétellel

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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IGAZSÁGTÉTEL
Feladványunk
kiemelt soraiban egy bölcs
intelem olvasható.
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
A boldogság a lehetőségek és
az igények egyensúlyának a
függvényei
Szerencsés megfejtőink:
VARGA LÁSZLÓNÉ
Szegfű u. 19.
Nyereményével
kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
TOVÁBBI NYERTESEINK

SZŰCS SZILVESZTERNÉ
Deák F. u. 16.
és
PAPDI ÁDÁM
III. körzet 304.
1-1 Palladium Színház által
felajánlott ajándékcsomagot
nyertek. Hívják a 30/926-4671-es számot vagy írjanak az
info@palladiumszeged.hu címre
a részletekért.

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. május 29.: Fodor Géza
(†2020. május 11., életének 50. évében)
2020. május 27.: Revák Pálné Gárdián Julianna
(†2020. május 20., életének 90. 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: kedden
pénteken 9-11 óra között

és

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 szeged-csanádi megyéspüspök 2020. június 6-án kelt közleménye alapján a hatályos kormányrendelet és a
járványügyi szabályok megtartásával a röszkei egyházközségben – visszavonásig – az alábbi változásokat léptettük
életbe:
2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően a hívek számára a szentmise látogatása kötelező – kivételt képeznek ez
alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvérek, továbbá azok, akik hivatásbeli vagy munkahelyi
kötelezettségeik miatt nem tudnak misére jönni.
Az általános feloldozás lehetősége megszűnik, szentgyónás újra végezhető.
A szentmisén a maszk használata nem kötelező. Fertőtlenítő szerek alkalmazásának lehetőségét továbbra is
biztosítani kell.
Esküvők, keresztelők tarthatók a távolság megtartásával.
Elsőpéntekesek látogatása lehetséges a szabályok betartásával.
A ravatalozók szűk volta miatt továbbra sem lehetséges azok használata. Gyászmiséket június hónapban csak
szerdán 17 órai kezdettel tartunk.
Perselyezésre a mise keretében nem kerülhet sor; az adományokat a templom előterében található nagy
állóperselybe, szabadtéri mise esetén az oltár elé kitett kosárba lehet elhelyezni. Aki átutalással szeretné
adományát eljuttatni hozzánk, a plébánia számlaszáma: 57400028-11065735.
TOVÁBBI HIRDETÉSEK:
NYÁRI IFJÚSÁGI PROGRAMOK
A PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN
RENDHAGYÓ CSÖP-[Napközis] TÁBOR – 2020. július 13-17. [hétfő-péntek], Röszke,
Kartal-ház – kézműveskedés, társasjátékok, filmvetítés, sportolási lehetőség, kerékpáros kirándulás
- tízórai és ebéd biztosítva!
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Vargáné Ábrahám Ildikó tanárnőnél: a 20/400-5867-es mobilszámon
DRÁMA-TÁBOR 6-12 éves fiatalok részére - 2020. július 20-24. [hétfő-péntek], Röszke, Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Kartal-ház - tízórai és ebéd biztosítva!
Téma: Őselemek: tűz, víz, levegő, föld. Előadás: Nap, Hold, Csillag megszabadítása – szabadtéri performance
A táborban egy népmese feldolgozása és bemutatása kapcsán a résztvevők klasszikus dráma- és mozgásos játékok
kíséretében megismerkedhetnek egy új kommunikációs formával, amelyet gyermek-testnyelvnek neveznek. Az egyhetes
tábor ideje alatt a mozgásban található egyszerű, ám szimbolikus tartalmak adnak majd lehetőséget, hogy modern
színházi formanyelv és egyéniséget erősítő önkifejezés részeseként fejlődhessen minden gyermek. A mese mellett
magyar népdalok, gyermekdalok, ujjtornák, népi mondókák és versek játékos megtanulása, valamint a meséhez
kapcsolódó és az előadás díszletéül szolgáló kézműves alkotások is a tábor programját gazdagítják.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Pesti Gáborné Punk Mária tanárnőnél a 30/688-7287-es mobilszámon vagy a
pestigne@gmail.com , ill. a roszkeplebania@citromail.hu e-mail címen.
A programok ingyenesek, de a táborok létszáma korlátozott. A jelentkezéseket időrendi sorrend szerint vesszük
figyelembe!
Programjaink az EFOP-1.3.7-17- BÁLINT SÁNDOR HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A SZAKRÁLIS NÉPI
KULTÚRA ÁPOLÁSÁÉRT RÖSZKÉN elnevezésű projekt keretében kerülnek megvalósításra.
A programok megváltoztatásának lehetőségét fenntartjuk!
Programjaink pontos dátumáról és a szervezés állapotáról plébániánk honlapján (www.roszkeplebania.hu) vagy
facebook-oldalán kaphatnak aktuális tájékoztatást.
(folyt. a köv. oldalon)
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Árpádházi Szent Margit zarándokút 2020
A zarándokút időpontja: 2020. augusztus 6-7-8. (csütörtök – péntek – szombat)
Útvonal: Szeged – Röszke – Budapest – Dunakeszi – Sopron – Pozsony – Mária-völgy – Dévény – Sopron –
Fertőrákos – Sarród – Nagycenk – Budapest – Röszke – Szeged
Részvételi díj: 35.000.- Ft/fő (az összeg tartalmazza az utazás teljes költségét, két éjszakai szállás díját wellness
hotel 2 ágyas szobáiban (családoknak 3 különálló ágyas szobák is rendelkezésükre állnak), svédasztalos reggelivel
és vacsorával, a szálloda wellness részlegének ingyenes használatával, idegenvezetés, és partner idegenvezető
(Szlovákia) díját. A részvételi díjban a belépők ára nincs kalkulálva.
Az esti wellness használathoz csomagoljanak fürdőruhát, fürdőköpenyt, mert ezeket a szállodában bérbe lehet
venni, de a bérbevételért fizetni kell.
Jelentkezni lehet: Ábrahám Imréné (Zsuzsa) 15.000.- Ft/fő előleg befizetésével Röszke József Attila u. 54.
(érdeklődni: 20/ 9601715 telefonszámon) július 10-ig. /A teljes összeg befizetési határideje 2020. július 31. péntek/,
továbbá Liszkai Tamás plébános úrnál 30 289 5397 telefonon egyeztetett időpontokban.

Június 4-től: Csongrád-Csanád megye
A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4-én megváltozik
megyénk neve, Csongrád-Csanád megyére. Napjaink Csongrád
megyéjének délkeleti egysége az egykori, 1030-ban alapított Csanád
vármegye két délnyugati járása volt korábban. Lázár János
országgyűlési képviselő indítványára, 70 év után megyénk neve a
csanádi identitást is őrzi majd.
Csongrád megye 1950 óta működik a mai közigazgatási határai között. A
kommunista diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és pártállama fölszámolta a
hagyományos magyar önkormányzatiságot és annak történelmi szerveit, köztük a vármegyerendszert, helyette pedig a
szovjet mintájú tanácsrendszert vezette be. Ekkor alakult ki tehát a mai Csongrád megye. Három egykori történelmi
vármegyei entitásból áll: a 11. században Szent István által alapított Csongrád vármegye és Csanád vármegye, valamint
a 13. században szerveződött Torontál vármegye területének kisebb-nagyobb része terül el megyénk jelenlegi határai
között – foglalta össze Miklós Péter történész, aki 2017-ben a megyei közgyűlés tagjaként terjesztette elő a
névváltoztatás anyagát. Ezen vármegyék, mint közigazgatási egységek a török megszállás időszakában elenyésztek, s
csak a 18. században – már a Habsburg-adminisztráció idején – szervezték őket újjá. Csongrád vármegye 1723-ban,
Csanád vármegye 1730-ban, Torontál vármegye 1779-ben tartotta meg az
újjáalakulást követő első közgyűlését. A polgári korszak közigazgatási és
vármegyei rendszerének szabályozása után Csongrád vármegye székhelye
Szentes, Csanád vármegye központja Makó, Torontál vármegye
székvárosa Nagybecskerek volt – idézte fel az igazgató. Csanád vármegye
területét a trianoni békediktátum befolyásolta, 1923-ban a Trianon által
Magyarországtól elszakított Arad és Torontál vármegye egy-egy kisebb,
hazánk területén maradt sávját hozzá csatolták, ezzel létrehozva CsanádArad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét. 1945-ben
azonban a nevét megváltoztatták: ismét Csanád vármegye lett. A baloldali Nemzeti Parasztpárt színeiben politizáló,
valójában titkos kommunista párttag Erdei Ferenc belügyminiszter ugyanis rendeletben szüntette meg a
„közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye” elnevezést, mivel azt „revizionistának” minősítette.
- Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrádnak nevezték megyénket, a csanádi részen élők ma is igyekeznek őrizni
csanádi identitásukat – zárta le a történelmi áttekintést Miklós Péter.
Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 után az ország közepéből a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató
erőszakos trianoni diktátum következményeként – mondta Juhász Tünde kormánymegbízott. Az Országgyűlés Lázár
János országgyűlési képviselői indítványára - ellenszavazat nélkül -, még 2017-ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től,
a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójától, megyénk, Csongrád-Csanád megye lesz.
- Büszkén viselheti megyénk immár Csongrád mellett Csanád nevét is, amely mindenképpen eszmei értékkel bír.
Hiszem, hogy legalább ilyen jelképes orvosságra minden magyar lelkének szükség lenne! – jegyezte meg. Hozzátéve:
másrészről az 1000 éves magyar közigazgatás fontos egysége, a legrégebbi vármegyénk, Csanád neve ily módon a
harmadik évezredben is tovább él, őrizve múltunkat, örökségünket.
A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek nincs teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan
egységesek – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde. Gémes László, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke úgy vélte: az
ország megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország
területén meglévő örökségét.
(folyt. a köv. oldalon)
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A június 4-i névváltozás alkalmából pedig a megyei önkormányzat emlékérmet készíttetett. Az érme elő lapján oldalán
Csongrád-Csanád megye címere, míg a hátoldalán a két megye nevével ellátott pajzs, a megye határvonala, valamint a
jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek láthatóak – tette hozzá.
A megyenév változásáról röviden
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterként 2017. március 31-én javasolta a megyei közgyűlésnek, annak
véleménynyilvánítását kérve: Csongrád megye neve Csongrád-Csanádra módosuljon. A Csongrád Megyei Közgyűlés
39/2017. (VI.30.) Kgy. határozatával döntött Lázár János javaslatáról és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény vonatkozó rendelkezései alapján támogatta a névváltozást. Az Országgyűlés 19/2017. (X. 5.) OGY határozatával
döntött arról, hogy 2020. június 4-től Csongrád megye neve Csongrád-Csanádra módosul.
_______________________________________________________________________________________________

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN-TRIANON 100
1920. június 4-én az antant hatalmak képviseletében Clemenceau francia, Lloyd
George brit, Orlando olasz és Wilson amerikai elnökök a versailles-i palota Nagy
Trianon szárnyának díszes nagytermében aláírták az I. Világháborút lezáró,
Magyarországot sújtó békediktátumot.
A szomorú esemény 100. évfordulójára Röszkén is megemlékeztünk. A templomban
az elszakított magyarlakta területeken készült természeti és történelmi értékeket
bemutató fotóimból diaporáma bemutatót láthattak az érdeklődők. 16.30-kor a
Kárpát-medence településein és
nálunk Röszkén is megkondultak a
templom harangjai.
A Hősök harangját a templomkertben Tóth Károly szólaltatta meg.
Este őrtűz világította meg a Teréz
A megemlékezés keresztje
utca végén, a határkerítéstől 30-40
m-re felállított fakeresztet. Az ünnepi megemlékezésen B. Nagy
László országgyűlési képviselő ostoba és igazságtalan döntésnek
nevezte a magyarságot sújtó döntést. Megjegyezte, hogy nincs még
egy nemzet a Földön, amelyik hasonló tragédiát és csonkítást túlélt
volna. Zakar Péter a Szegedi Tudományegyetem rektor-helyettese, a
Történeti Tanszék docense arról beszélt, hogy a történelmi események
Szentmise a templomkertben
láncolatának alakulása okozza a nemzeti tragédiát s nem hibáztathatók
egyes személyek bányáink, erdeink, természeti kincseink elvesztéséért.
A legnagyobb veszteség a határon túlra került magyarság elvesztése,
akiknek mind a mai napig küzdeniük kell saját szülőföldjükön
magyarságuk megőrzéséért.
A beszédek elhangzása után Liszkai Tamás plébános megkérte a
jelenlévőket, hogy hitünk és nemzeti összetartozásunk megerősítéseként közösen mondják el a Miatyánkat.
Június 7-én, Szentháromság vasárnapján a röszkei hívők szabadtéri
szentmisén vettek részt a templom kertjében.
Lőrincz Anna a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Gimnázium
tanára, történelmi megemlékezésében a trianoni események következményeit ismertette. A szentmise végén Liszkai Tamás atya az
Koszorúzás
egyházközség nevében, a közösségért végzett áldozatos tevékenysége
elismeréseként Horváth Ákost a Páduai Szent Antal Emlékéremmel
jutalmazta.
A jelenlévők ezután a Hősök Emlékművénél Borbásné Márki Márta,
községünk polgármesterének ünnepi köszöntőjét hallhatták, aki
koszorút helyezett el az emlékmű talapzatára.
Liszkai Tamás plébánosunk fölszentelte az emlékmű mögött felállított
Hősök harangját. A harangot Horváth Ákos, a szerkezet készítője
kondította meg az ünnepi esemény befejezéseként. Végül közös ima:
Hiszekegy, Miatyánk, majd Himnusz. A Hősök harangszavával még
nem ért véget a megemlékezés sorozat. Ha addig nem történik valami
újabb világrengető esemény, akkor augusztus közepén lesz a folytatás.
Hívek a templomkertben

Turucz József
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Iskolatábor helyett
A nyugalom helyszíne
A fák árnyékot nyújtanak a növényeknek és a füveknek. Mégis a nap
sugarai elérik a virágokat. Mint látható a képen egy patak csordogál a
dombok között.
Nagyon szeretnék a patak partján
sétálni és köveket dobálni a vízbe.

Egy nehéz, számunkra idegen időszakon vagyunk túl, illetve a tanévet
tekintve még nem fejeződött be. A veszélyhelyzet miatt bevezetett digitális
munkarend tudjuk, hogy egy átmeneti megoldás volt, ahol elveszett a
személyes kontaktus a tanulóinkkal, szüleikkel és mi pedagógusok is csak az
éteren keresztül kommunikáltunk egymással. Úgy érzem, ebben a helyzetben
is derekasan helyt álltunk. Azonban sok értékes iskolán kívüli és belüli
programunk, hagyományos rendezvényünk maradt el, mint például az Orbán
Dénes Emléknap, iskolába csalogató játszódélután, erdei iskola, tanulmányi
kirándulások, ballagás, tanévzáró ünnepély… Ezek a programok mind
gazdagították, színesítették volna az iskola, a tanulóink életét.
Így van ez az immár hagyománnyá vált, népszerű iskolai táborunkkal is.
Az idén nem tartunk tábort a régi, megszokott formában: tanulói felügyeletté
alakul át. Június 16 – 26-ig felügyeletet biztosítunk az arra igényt tartó
tanulóink számára 8 – 16 óráig. Ez idő alatt a következő tanévre való
felkészülés mellett jut idő a szabad foglalkozásokra is, mint például
kézműveskedés, sorjátékok, társasjáték, csocsó és darts verseny. Kilátogatunk
a játszótérre, a műfüves pályára, de nem hívunk vendégelőadókat, nem lesz
légvár, nem lesz utaztatás a falun kívül. Minden felügyeletet igénylő
tanulónak az étkezés feltételei biztosítottak.
Szívből remélem, hogy ősztől újra, a megszokott rend szerint folytatódik
az élet itt az iskolában és a mindennapjainkban is!
Szécsényi Marianna, intézményvezető

Skype-os informatika órán a 6. osztály!

Szurcsik Sára 4.o.
Csilli a mókus
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
mókus. A neve: Csilli.
Csillinek volt egy testvére, a neve:
Csöppség. Egyszer elmentek kirándulni a
nagy fához. Egész nap másztak, meg
bújócskáztak a fán. Egyszer találtak egy
odút. Ott lakott a bagoly, a neve: Pötty
volt. Egyszer Csillinek támadt egy ötlete,
hogy legyenek barátok. Most már a
bagoly is velük játszott. Olyan jót játszottak, hogy este lett. Hazamentek
aludni. Itt a vége, fuss el véle.

Elsős tanulók alkotásai

Császár Vivien Jázmin 2.a

Dobó Hanna

Koncsek Izabella

Szekeres Blanka

Mityók Lili

Csehó Marci

16. oldal
Megünnepeltük a Madarak és fák napját!

Balázs Norbert 2.a

Kajdocsi Lilla 2.b

Mityók Lili 1.o.

László Iringó 2.a

Szekeres Blanka 1.o.

Vakáció feliratot is terveztek a 2.b osztály tanulói

Ábrahám-Furus Bence

Kristó Levente

Ujhelyi Bendegúz

Kabódi Botond

