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Július

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztatjuk Röszke Község lakosságát,
hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
kormányablak busza kihelyezett ügyfélfogadást tart

Újra várja Olvasóit a Községi Könyvtár!

2020. július 22. napján (szerdán)
08,00 – 11,00 óráig
a Polgármesteri Hivatal épületénél
a 6758 Röszke, Fő utca 84. szám alatt

A Községi Könyvtár június 15-től
újra megnyitotta kapuit a könyvtárhasználók
előtt, így ismét lehetőség nyílik
könyvek kölcsönzésére.
Szeretettel várjuk Olvasóinkat!

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. augusztus 26. (szerda)
2020. szeptember 23. (szerda)
2020. október 28. (szerda)
2020. november 25. (szerda)
2020. december 23. (szerda)

Kedves Látogatóink!

Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 8.00 – 18.00-ig
Kedd: 8.00 – 18.00-ig
Szerda: 8.00 – 16.00-ig
Csütörtök: 8.00 – 16.00-ig
Péntek: 8.00 – 13.00-ig
A Művelődési Ház munkatársai nevében
Megyesi Beáta
igazgató
Tel.: 06-70-339-56-74

FALUGAZDÁSZ
TÁJÉKOZTATÓJA
Augusztus 1-től augusztus 16-ig a falugazdász
szabadságon tartózkodik. Sürgős esetben a
szegedi irodát keressék! 62/423-360
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT HÍREI!

RÁCZ MILÁN

SZÜGYI KRISTÓF

2020.07.11.
Anya: Laudisz Anita
Apa: Rácz Gábor

2020.07.01.
Anya: Szügyi-Szűcs Judit
Apa: Szügyi Péter

Ezúton szeretnénk értesíteni minden
érdeklődőt, hogy 2020. július 1-től
ismét van élelmiszerosztás az
intézményünkben. Annyi változás
történt a korábban megszokottakhoz
képest, hogy most nem hétfői napon
történik a pékáru és zöldség/gyümölcs
osztása, hanem kedden.
De az osztás helyszíne és időpontja
változatlan maradt.
Az intézményünkben továbbra is a
megfelelő és javasolt óvintézkedések
mellett lehet tartózkodni, ezért kérünk
mindenkit, aki eljön az osztásunkra,
hogy maszkot, vagy orrot és szájat
eltakaró sálat, kendőt viseljen,
és egymástól megfelelő (2 m)
távolságot tartson.
Továbbra is várunk minden
érdeklődőt keddi napokon
intézményünkben, a Rákóczi u. 22.
szám alatt 14 órakor, az
élelmiszerosztásunkon.
K.Zs.
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Tisztelt Röszkeiek!
Javában benne vagyunk a nyárban, de ez a nyarunk
egészen más, mint amit eddig megtapasztalhattunk,
hiszen sajnos nincs vége a COVID járványnak, és ez
minden szempontból megváltoztatta a mindennapi
életünket. Az elmúlt héten újra életbe léptek bizonyos, a
határátlépéseket szigorító intézkedések, és félő, hogy
továbbiak fogják követni a meglévőket. Ezért kérünk
minden röszkei lakost, hogy továbbra is igyekezzen
betartani a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat és
kerülje a tömeges rendezvényeket és programokat. Most
úgy tűnik, hogy a jelenleg augusztus 15-ig érvényben
lévő, a tömegrendezvények tartására vonatkozó tiltó
szabályozás is érvényben marad. Vigyázzanak magukra,
családtagjaikra, idős hozzátartozóikra!
Az utolsó szakaszához érkeztek ez évi felújításaink,
fejlesztéseink is, csak remélni tudjuk, hogy a későbbiekben még lesz lehetőségünk hasonló programokra. A
Szántó Kovács János és Lehel utca műszaki átadása
megtörtént, reméljük, hogy örülnek a felújított
utcáknak!
A művelődési ház fűtés-korszerűsítési programja is
befejeződik rövidesen, a belső munkálatok már
elkészültek, új radiátorok, új kazánok, teljesen új gázvezeték rendszer került kiépítésre, a régi cserépkályhák
elbontásra kerültek. A nyomáspróba már megtörtént, az
új gázóra bekötése van még hátra, reméljük jól
vizsgázik majd a rendszer a fűtésszezonban! A
művelődési házban a nagytakarítás van hátra és a
csoportok újra elfoglalhatják a régi, megszokott
helyüket és a családi rendezvények is megtarthatóak
lesznek az érvényes létszámkorlátozások betartásával.

Településünk nyolc pontján kerültek kihelyezésre 1100
l-es hulladékgyűjtő konténerek, melyekbe az
üveghulladékot lehet elhelyezni. A konténerek
folyamatosan ürítésre kerülnek, lakosainknak eggyel
több lehetőségük van a hulladék szelektív gyűjtésére,
nemsokára újabb szelektív gyűjtő szigeteket is
kijelölünk, ahol a papír, műanyag és üveg hulladékot
lehet elhelyezni. Minél több lehetőségünk van a
hulladékok szelektív gyűjtésére, annál kevesebb kerül a
kommunális hulladékok közé, így járulhatunk hozzá,
hogy folyamatosan csökkenjen a válogatás nélkül a
szemétlerakóba kerülő kommunális hulladékaink
mennyisége. Legyenek partnereink a környezettudatos
hulladékgyűjtésben!
Pályázaton nyertünk a háziorvosi rendelőink és a
védőnői hálózat eszközfejlesztésére hárommillió
forintot a Magyar Falu Programban. Több pályázatot is
benyújtottunk ebben a programban, várjuk az
eredményeket.
Továbbra is reméljük, hogy az elmaradt Falunapok
pótlására meg tudjuk majd tartani szeptember 26-án a
Családi Napunkat, melyet idén a sportpályán tervezünk
megrendezni. Egész napos gyermek- és családi
programokkal készülünk, bár, igencsak megnehezíti a
felkészülést és a szervezést a kiszámíthatatlanság, az,
hogy nem tudjuk, hogy őszig még milyen korlátozó
intézkedések léphetnek életbe. Most készülünk, de az
akkor érvényes rendelkezéseket be kell tartanunk, így
aztán, még azt sem vehetjük biztosra, hogy ezt a
rendezvényünket megtarthatjuk!
Reméljük a legjobbakat!
Szép nyarat, jó időtöltést kívánok mindenkinek!
Borbásné Márki Márta

Kamatmentes válságkezelő hitel a Magyar Fejlesztési Banktól
Kamatmentes hitelt kaphatnak a mikro-, kis- és közepes vállalkozások az MFB Pontokon, akár 300 millió
forint értékben. Az uniós forrású Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Technológiai Korszerűsítése Célú Hitelprogram
júniustól a válság hatásainak kivédésére is szolgál, vagyis likviditás- és forgóeszköz finanszírozásra is felvehető a
beruházási célok mellett nulla százalékos kamattal - írja a Világgazdaság.
A Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Technológiai Korszerűsítése Célú Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) átdolgozása
során a még rendelkezésre álló, közel 137 milliárd forintos keretösszeg felét erre a célra különítették el, így ötéves
futamidővel vehető fel tulajdonképpen szabad felhasználásra a kölcsön, amelynél a nulla százalékos kamatterhek
mellett csak a tőkét kell törleszteni. A keret másik fele továbbra is beruházási célra vehető fel, itt a futamidő akár hét év
is lehet, az igényelhető legnagyobb összeg 150 millió forint, a kölcsön pedig ugyanúgy kamatmentes. A rendkívül
kedvező konstrukció az uniós támogatási feltételrendszernek megfelelően érhető el, vagyis a közép-magyarországi
régió (Pest megye és Budapest) vállalkozásai kivételével bármely mikro-, kis- és közepes vállalkozás igényelheti az
MFB Pontok országos hálózatában. Az érintett vállalkozások számára ez a legolcsóbb finanszírozási lehetőség, amely a
működés fenntartására, a válságból való kilábalásra ugyanúgy felhasználható, ahogy a felkészülésre a válság utáni
technológiai versenyre is. A kedvező konstrukció része a Magyar Fejlesztési Bank és az MFB Csoport válságkezelő- és
gazdaságélénkítő programjának.
(folyt. a köv. oldalon)
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Az állami pénzintézeti csoport teljes programja 1500 milliárd forintos, amelyben az induló cégektől a legnagyobb
vállalkozásokig minden gazdasági szereplő megtalálhatja a számára megfelelő finanszírozási formát.
A program célja, hogy a hitel, tőke- és garanciaprogramok mentőövet nyújtsanak a bajba jutott cégeknek, ugyanakkor
fontos a fejlesztések, beruházások, jelentős méretű projektek megvalósításának ösztönzése is.
Az MFB válságkezelő- és gazdaságélénkítő termékei már igényelhetők a Magyar Fejlesztési Banknál és a
programjaiban részt vevő pénzintézeteknél, a
részletekről a www.mfb.hu oldalon érdemes
tájékozódni. Forrás: vg.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület

Nem mondhatjuk, hogy a vadásztársaság életében a
júliusi napokban nem történik semmi, rendkívüli
eseményről most mégsem tudok beszámolni.
A megszokott feladatok, mint például a dúvad apasztás,
első sorban a hivatásos vadász dolga, de az aratáskor
észlelt rókacsaládok felszámolásában a tagok is részt
vesznek. A dolmányos varjú fiókák ugyan már
kirepültek, a tarlókon kisebb csapatokban élelmet
keresnek, és a fácáncsibék meg a kisnyulak
elpusztításával komoly veszteséget okoznak. Gyérítésük
ebben az időszakban fontos feladat. Az előnevelt
fácáncsibék
utónevelését
és
kibocsátásuknak
előkészületeit hátráltatja a madárinfluenza miatti
járványügyi előírások betartása. Mivel az utónevelés
hosszabb ideig tart, így takarmányozásuk plusz
költséget jelent. A vadászterületen a múlt hónapban
létesített beton itatók a várakozásnak megfelelően
hasznosnak bizonyulnak, mert biztosítják a vadállomány
folyamatos vízellátását. A hónap vége felé kezdődő őz
üzekedés folyamán a kilövési terv teljesítéséhez még
hiányzó példányok remélhetőleg terítékre kerülnek.
Időközben kiderült, hogy ebben az évben a
Vadászszövetség nem szervez megyei vadásznapot,
ezért a röszkei vadászok saját vadászházuknál augusztus
1-jén vadásznapot rendeznek. Ez nagy feladatot ró a
vezetőségre és a tagokra egyaránt. A részletes
programról később döntenek.
Az aratás rendben elkezdődött, amit a többszöri eső
meg- megszakít, de reméljük, hogy minden megtermett
gabonaszem biztonságos helyre kerül. Napjainkban
aratás idején kombájnok hangja hallik, mégis óhatatlan,
hogy eszembe ne jusson - 7 éves koromra
visszaemlékezve - Édesapámmal megélt arató-emlékem.
Hajnalban, derengéskor indultunk a mintegy 3 km-re
lévő, földosztáskor kapott földünkre. Már világosodott,
mikor a kasza gondos megfenése után Édesapám, a
nekem végtelennek tűnő búzatáblán az első rendet
vágta. Az én feladatom az volt, hogy a közeli tanyából
cserépkorsóban friss vizet hozzak. Dél felé Édesapám
néhány kévét kötött, melyeket egymásra rakva árnyékos
helyet készített számomra. Itt üldögélve vártam, hogy Ő
is mellém telepedjen, és elfogyasszuk ebédünket, az

Édesanyám által sütött finom kenyeret, szalonnát,
hagymát, meg valamilyen gyümölcsöt. Ezeket az ízeket
a mai napig is a számban érzem, és soha nem fogom
elfelejteni. Estefelé, mikor kezdett leszállni a harmat,
marokszedés után Édesapám a levágott gabonát, saját
anyagából tekert kötéllel bekötötte, majd keresztbe
rakta. Én az elhullott gabona szálakat összeszedtem, és
bekötés előtt a kévékre tettem. A napi munka
befejeztével fáradtan, de megelégedetten indultunk haza.
Utunkat az Esthajnal csillag és a Hold megvilágította,
miközben Édesapám fáradt hangon dudorászott:
"Fürdik a holdvilág az ég tengerében, méláz a haramja
erdő sűrűjében..."
A gyerekkori emlékekből most átcsapok egy későbbi,
vadászattal kapcsolatos élmény leírásába. Úgy 30 évvel
ezelőtt Józsi barátom a Vértes lábánál lévő
vadászterületükre hívott vadkárelhárításra, az érőfélben
lévő búzára járó vaddisznók kilövésére. Naplemente
előtt az erdő szélén álló magaslesre ültem, barátom a
tőlem 200-300 méterre lévő lesen helyezkedett el. 10
perc sem telt el, mikor észrevettem, hogy előttem 40-50
méterre disznó mozog a búzában. Füleit csak akkor
láttam, mikor a kalászokért felemelte fejét. Puskámat a
kezemben tartva vártam a pozíciót, hogy lövéshez
jussak, mikor Józsi barátom felől lövés dörrent. Ettől az
előttem lévő kan az erdőbe rohant, még mielőtt lövéshez
jutottam volna. Rövidesen kiderült, hogy barátom az
úton üldögélő rókára lőtt, mert a disznókat még
későbbre várta. Másnap, mikor kiértünk a területre,
láttuk, hogy a búzát learatták, a szalma rendekben
fekszik a tarlón. A magasleshez közeledve 3 malacot
pillantottam meg, amint a rendek között mozogtak.
Észrevettek, és az erdő felé menekültek. Az első lövést
elhibáztam, viszont a másodikra sikerült az egyiket
meglőni. Az aratáshoz kapcsolódó, de egészen más
jellegű gondolatokkal szeretném befejezni írásomat,
mikor Arany János: Toldi című művéből idézek.
"Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben."
Karikó József
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Ha a szeretetből
olyan sok teremne,
mint a réten a fűszál,
jaj de jó is lenne.

Az elmúlt hónapokban a meséről, a játékról – azok fontosságáról olvashattak itt, a
pagonyos hírekben. Most, folytatva a sort - a SZERETETRŐL, az ember alapvető érzelmi
szükségletéről kerülnek gondolatok megfogalmazásra. Ehhez Gary Chapman:
Egymásra hangolva című könyvét választottam segítségül. Bátran javaslom
A kis köténykémet
mindenkinek elolvasásra a könyvet, nagyon értékes gondolatokat fogalmaz meg
teleszedném véle,
benne a szerző:
és mindenkinek adnék,
„Nyelvünk legfontosabb és egyben legtalányosabb szava a szeretet. Világi és vallásos
aki tőlem kérne.
gondolkodók egyetértenek abban, hogy a szeretet központi szerepet játszik az
életünkben. Sokszor halljuk, hogy „a szeretet a legcsodálatosabb dolog a világon”,
De a szeretet az
vagy „a szeretet működteti a világot”. Könyvek, dalok, magazinok és filmek ezrei
nem terem a réten,
szólnak erről. Számos filozófiai és teológiai rendszerben kitüntetett szerepet játszik a
ott lakozik legbelül,
szeretet fogalma. Az evangéliumi leírás szerint Jézus arra szólította követőit, hogy a
az emberi szívben.
szeretet legyen a megkülönböztető jegyük (lásd: János evangéliuma 13,35).
Ha figyelnél rája,
A pszichológusok szerint a szeretet utáni vágy az ember alapvető érzelmi
hallgatnál szavára,
szükséglete. Szeretetből képesek vagyunk hegyeket megmászni, tengereket átszelni,
rád, mint réten a fűszál,
homoksivatagokon átkelni, és kimondhatatlan megpróbáltatásokat elviselni. Szeretet
annyi áldás szállna.
nélkül azonban a hegyek megmászhatatlanná, a tengerek átszelhetetlenné, a
(Juhász Magda:
homoksivatagok járhatatlanná, a megpróbáltatások pedig életünk gyötrelmévé
Dal a szeretetről)
válnak. Pál, a pogányok keresztény apostola, felmagasztalta a szeretetet, mikor
rámutatott, hogy minden emberi teljesítmény, mely nem szeretetből fakad, végső
soron hiábavaló. Kijelentette, hogy az emberi dráma utolsó jelenetében mindössze három szereplő marad a színen:
„a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet” (Pál első levele a Korinthusiakhoz
13,13).
Ha egyetértünk abban, hogy a szeretet fogalma minden korban, így napjainkban is áthatja az emberi társadalmat,
akkor abban is egyet kell értenünk, hogy igen sokféle értelemben használjuk ezt a szót. Szeretünk úszni, síelni,
vadászni. Szeretünk bizonyos tárgyakat: ételeket, autókat, házakat. Szeretjük az állatokat: a kutyát, a macskát
vagy akár a lakásunkban tartott kígyót is. Szeretjük a természetet: a fákat, a füvet, a virágokat és a szép időt.
Vannak szeretteink: anyánk, apánk, gyermekeink, rokonaink, házastársunk, barátaink. Van, aki magába a
szerelembe szeret bele.
A gyermekpszichológusok azt állítják, hogy minden gyermeknek vannak bizonyos érzelmi szükségletei, melyeket
be kell tölteni ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön. Az ember legalapvetőbb érzelmi szükséglete a szeretet és a
gyengédség iránti igény, és az a biztos tudat, hogy tartozik valakihez, aki őt fontosnak tartja. Az a gyermek,
akinek ez a mély belső szükséglete be van töltve, minden valószínűség szerint érett felnőtté válik. Enélkül
azonban érzelmi fejlődése és kapcsolatteremtési készsége csorbát szenved.
Igen találó a következő megfogalmazás: „Minden gyermekben van egy szeretet-tank, melynek meg kell telnie
szeretettel. Ha a gyermek érzi, hogy szeretik, akkor kiegyensúlyozott lesz; mikor azonban szeretet-tankja kiürül,
rosszalkodni kezd. A gyermekek helytelen viselkedésének hátterében nagyrészt a szeretet utáni kielégítetlen
sóvárgás rejlik” (Dr. Ross Cambell gyermekpszichiáter nézete szerint).
A szeretet iránti érzelmi igény azonban nem csupán a gyermekkor sajátossága. Ez a mély emberi szükséglet
végigkíséri egész életünket.
A szeretet-tank akkor tud megtelni szeretettel, ha az egyén számára elsődleges szeretet-nyelven beszélünk hozzá.
Most ismerjük meg az öt szeretet-nyelvet: Elismerő szavak, Minőségi idő, Ajándékozás, Szívességek, Testi
érintés.
Mivel a kisgyermek elsődleges szeretet-nyelvét nem lehet egyértelműen megállapítani, legjobb, ha elhalmozzuk
mind az öttel. Ha megfigyeljük a viselkedését, hamar felismerhetjük a számára legfontosabb szeretet-nyelvet.
Elismerő szavak
A kisgyermeket a szülők valósággal elhalmozzák dicsérő szavaikkal. Minden mozdulatát lelkendezve fogadják.
Mikor a kiságyába kapaszkodva elindul, így biztatják: „Gyere bátran! Nagyon jó! Ügyes vagy!” A baba lép egyet
és elesik, s mit mondanak erre? Semmiképpen sem azt, hogy „Jaj, de ügyetlen vagy, mikor tanulsz már meg
járni?” Inkább ezt mondják: „Jól van, ügyes voltál!” Így aztán feláll, és újra próbálkozik.
Miért van az, hogy ahogy gyermekünk idősebb lesz, egyre ritkábban dicsérjük, és sokkal többet szidjuk? Például
megkérjük hétéves fiúnkat, hogy tegyen rendet a szobájában. Mikor öt perc múlva ismét bemegyünk, látjuk, hogy
a játékok egy része még mindig a földön hever. Hogyan reagálunk ilyenkor?
(folyt. a köv. oldalon)
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„Nem megmondtam, hogy rakd el a játékokat? Ha nekem kell elrakni, nem kapod vissza őket!” Ha értékelnénk
az igyekezetét, inkább ezt mondanánk: „Jól van, látom, már néhány játékot a helyére raktál! Ügyes vagy!” A
többi játék ezek után már szinte magától ugrik a polcra. Minél nagyobb a gyermek, annál többet szidjuk a
kudarcai miatt, ahelyett, hogy megdicsérnénk a sikereiért.
Azt a gyermeket, akinek az „elismerő szavak” a szeretet-nyelve, a negatív, bíráló és lekicsinylő szavak mélyen
megsebzik. Sokan felnőtt korukban is emlékeznek az évtizedekkel korábban keletkezett sebekre. Gyakran
előfordul, hogy akit szeretet-nyelvén rendszeresen és durván megsértenek, még felnőttként is az önbecsülés
hiányával küzd.
Minőségi idő
Ez a szeretet-nyelv azt jelenti, hogy osztatlan figyelmünkkel fordulunk a gyermekünk felé. A padlón ülve labdát
gurítunk, kisautókat tologatunk vagy a homokozóban várat építünk, azaz lehajolunk a kisgyermekhez, és vele
együtt játszunk. Ha idővel be akarjuk vezetni őt a felnőtt világba, akkor az ő szintjéről kell elindulnunk.
Ahogy a gyermek növekszik, egyre több dolog iránt kezd érdeklődni, s nekünk is lépést kell tartanunk vele, ha
be akarjuk tölteni a szükségleteit. Ha kosárlabdázni kezd, érdeklődjünk a kosarazás iránt, játsszunk vele, és
vigyük el őt kosárlabda mérkőzésekre.
Mikor csak rá figyelünk, akkor érzi, hogy törődünk vele, fontos számunkra, és élvezzük a társaságát.
Sokan felnőtt korukra elfelejtik, amit a szüleik mondtak nekik, de nagyon is emlékeznek arra, amit tettek. Egy
felnőtt ismerősöm mondta egyszer: „Emlékszem, az apám sohasem mulasztotta el, hogy megnézze az iskolai
meccseimet. Tudtam, hogy érdekli, amit csinálok.” Ennek a felnőttnek a „minőségi idő” mindennél ékesebben
beszélt apja szeretetéről.
Ha gyermekünknek ez a szeretet-nyelve, és megtanuljuk szeretetünket ezen a nyelven kifejezni, jó esélyünk van
rá, hogy még serdülőként is szívesen időz a társaságunkban. Ha azonban kisebb korában nem szántunk rá elég
időt, előfordulhat, hogy kamaszkorában már csak a kortársai társaságát fogja keresni, és elfordul a szüleitől,
akik hiába vágyódnak arra, hogy több időt tölthessenek a gyermekükkel.”
Folytatás a következő havi cikkben…
Köszönjük:
•
•
•
•
•
•

A Csonka Virág Kft-nek a sok szépséges balkonvirágot, mely tetszetős látványt nyújt az épület ablakaiban
és az udvari virágtartókban, valamint az elültetéshez szükséges virágföldet.
Csillag Éva virágkertésznek (Szomor Panni anyukájának), hogy az óvoda hátsó udvarrészén, az
építőanyagokat elzáró kerítésen lévő balkonládákat az általa ajándékozott virágokkal beültette.
Kátai Kálmán helyi vállalkozónak a kiskapu megjavítását.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetőjének, Megyesi Beátának, hogy a leselejtezett,
de jó állapotú gyermekkönyveket az intézményünknek ajándékozta.
volt óvodásunknak, Kiss Leventének és szüleinek, hogy a házi könyvtáruk átválogatását követően sok-sok
gyermekkönyvet ajándékoztak a pagonylakók számára.
Zsirmik Andreának, hogy a bölcsődések eszközkészletét bővítette játékokkal és öntapadós firkafallal.

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 13., csütörtök, 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.
Augusztus 28-án, pénteken, 15 órától, az iskolai tanévnyitó előtt elbúcsúzunk az iskolába induló
gyermekeinktől. Innen a röszkei tanulók átballagnak a tanítónénikkel, szüleikkel közösen az iskolai évnyitó
ünnepségre. Erre az ünnepi alkalomra várjuk azokat az iskolába induló gyerekeket is, akik más településre
mennek iskolába.
További szép nyarat, kellemes élményeket kívánok minden olvasónak!
Szekeresné Makra Kata
óvodapedagógus
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A RÖSZKEI GAZDAKÖR
KÖZGYŰLÉSE
A Röszkei Gazdakör 2020. júniusában
tartotta éves közgyűlését a Képzési és
Konferencia Központban.
A napirendi pontok között szerepelt:
• beszámoló a 2019 év munkájáról
• pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató
• tagdíjak befizetése
• 2020 évi munkaterv
• egyéb aktuális kérdések
2019-ben
is
megszerveztük
hagyományosan sikeres rendezvényeinket.
Augusztusban a Röszkei Falunapok,
decemberben
pedig a
Gazdafórum
programjai adtak sok feladatot a
szervezőknek.
Röszke
Község
Önkormányzatához
benyújtott pályázatunkban támogatást
kértünk a Röszkei Falunapok keretében
megrendezésre
kerülő
Meghívásos
Fogathajtó
Verseny
lebonyolítására,
valamint a Gazdafórum megrendezésére.
A Röszkei Falunapokon beneveztünk a
töltöttkáposzta-főző versenybe. Több, mint
ezer darab szárma készült, sokan eljöttek a
gazdaköri
tagok
közül,
legtöbben
családtagjaikkal
együtt.
Különdíjat
ajánlottunk fel a versenyre. A Röszkei
Gazdakör tagságához tartoznak lovas és
fogatos gazdálkodók, akik 2019-ben is
megrendezték
a
falunapok
kísérő
rendezvényeként az ebben az évben is nagy
sikert aratott Meghívásos Fogathajtó
Versenyt.
Ebben az évben pályázati támogatást nyertünk a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített pályázatok programján
200.000.- forint értékben, melyen kisebb rendezvény sátort vásároltunk a gazdakörnek.
2019 novemberében megszerveztünk egy sikeres évzáró rendezvényt is – gazdabál, melynek bevételéből jótékonysági
célra fordítottunk 100.000.- forintot, a röszkei Százholdas Pagony Óvodának nyújtottunk támogatást.
A decemberi Gazdafórum előadásain sok értékes információt hallhattunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
munkatársaitól, többek között az osztatlan közös tulajdonú területek jövőjéről és a családi gazdaságok
nyilvántartásával kapcsolatban.
A Röszkei Gazdakör tagsága 2019-ben számos taggal
bővült, Úgy érezzük, ez a folyamat nagyban köszönhető az
évek során elvégzett munkánknak. A tagjaink száma
jelenleg 57 fő.
A Röszkei Gazdakör működésének biztonságos pénzügyi
hátteréhez nagyban hozzájárult a Röszke Község
Önkormányzatától 2019. évben kapott 230.000.- forint
támogatás.
Részlet a pénzügyi beszámolóból:
Nyitó pénzkészlet:
94.372.Önkormányzati támogatás:
230.000.Pályázat NEA
200.000.Támogatás az óvodának
100.000.Tagdíjak
46.800.-
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GYERMEK
HORGÁSZVERSENY
Kedves horgász és horgászatot kedvelő
Gyerekek! Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő egyesület (R.S.T.E.)
gyermek horgászversenyt rendez
2020. 08. 22- én (szombat) általános
iskolás korú gyermekek részére
Helyszín:
Gyálaréti Holt-Tisza „Lisztes” szakasza
A versenyen a részvétel ingyenes,
a verseny költségeit az egyesület
biztosítja.
A kísérők részére térítés ellenében a
VIVA PIZZÉRIA tud biztosítani pizza
ebédet és italt.

Program:
07.00
Gyülekező VIVA Pizzéria
(6758 Röszke Fő u.)
7.15
Sorsolás, virsli reggeli
8.30
Horgászversen
11:30
Mérlegelés a horgászhelyen
12:30
Eredményhirdetés, pizza ebéd
Horgászni 1 db úszós készséggel, 1 horoggal lehet!
Nevezéseket legkésőbb 2020. 08. 21. 12:00-ig. kérjük a
„MACSEK Kisállateledel és Horgászbolt”- ban leadni.
Tel.: 06-30-5792616
Érdeklődni a 06-70-3139920 telefonon Magyari László
verseny főrendezőnél lehet.
Díjazás: 10 éves kor alatti, valamint 11-15 éves kor közötti
kategóriában.
Minden versenyen résztvevő
gyermeknek és kísérőjének jó
szórakozást, kikapcsolódást kívánunk!
A felnőtt horgászokat tájékoztatjuk,
hogy a verseny idejére a
verseny helyszínén horgászati
tilalom lesz érvényben!
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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, Plébánia: 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, 20/474-9999, 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

ELADÓ MAGÁNHÁZ külföldre költözés miatt!
100 m2 lakott terület, a házban néhány helyiség felújításra szorul. 3 szoba, 2 tusoló, 3 angol WC, nagy
konyha, 2 kamra, szerelőaknás garázs. Lakható melléképülettel, tyúkól, műhely.
Irányár: 13.550.000 Ft, alkuképes
Ugyanitt minden ingóság eladó. Bútorok, ágyak, konyhaasztal, sarokülő konyhai, tányérok, edények,
kerékpár, gázpalackok stb. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06-30/864-9690
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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

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

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

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
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HÁROM HÉT KÍSÉRLETEZÉSNEK
EZ LETT AZ EREDMÉNYE!
Új étel debütál a röszkei Forró Fogadóban, ahol
az étterem pizzái olaszos ízvilágot idéznek meg.
A pizzavason sült lapos tésztaétel első körben
tízféle feltéttel kérhető- helyben fogyasztással
vagy akár elvitelre is.
Eddig a Szegedről érkező, költséges pizzakiszállítással kellett megbarátkozni a Röszkei lakosoknak.
Számukra is jó hír, hogy már a Forró Fogadóban is
belakhatnak a közkedvelt finomságból. Hetekig
kísérleteztek a legjobb tésztáért az étterem szakácsai,
és az eredmény magáért beszél.
- Hiánypótló űrt töltünk be a röszkei és szentmihályi lakosok életében. Egyszerű és nagyszerű
pizzákat kínálunk. Roppanós, vékony, közepesen
vékony tésztával kérhető az egyelőre tízféle pizza.
Kényelmes, éttermi körülmények között jobban is esik
a lakoma, de igény szerint elvitelre is megvehetőekmondja Forró Balázs fogadótulajdonos.
A népszerű tésztaételre csakis minőségi feltét kerül, a
választékban a vegetáriánusok is megtalálják a nekik
tetszőt. A kezdeti lelkesedést roppant kecsegtető ajánlattal fejeli meg az étterem: minden helyben
fogyasztott pizza mellé ajándék üdítő jár.

Mostantól felesleges Szegedig menni az isteni olasz ízekért, megtalálja a régi 5-ös mellett is! A Forró Fogadó ismét
a régi nyitvatartással, hétvégente a közkedvelt svédasztalos ebéddel, hétköznapokon az akár kiszállítással is kérhető
menüivel biztos pont a környékbeliek életében!
Elérhetőségek: 62/273-245
Facebook.com/forromotel
Instagram: @forrofogado
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TISZTA SZÍVVEL
Feladványunk kiemelt
soraiban Johann Nepomuk
Nestroy osztrák-német író,
színész, énekes csípős
megállapítása rejtőzködik.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Amit adsz, azt kapod
vissza és amit elveszel,
azt elveszik tőled is.
Szerencsés megfejtőnk:
FÜREDI ISTVÁN
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. június 8.: Szulcsán Imréné Tanács Mária
(†2020. május 30., életének 87. évében)
2020. június 17.: Bönde Éva
(†2020. április 3., életének 66. évében)
2020. június 19.: Csillag Kálmánné Szélpál Julianna
(†2020. június 8., életének 106. évében)
2020. június 25.: Tanács Dezső
(†2020. március 26., életének 76. évében)

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89.,
Tel.: 62/273-260, WEB: www.roszkeplebania.hu,
E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: 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.

TOVÁBBI HIRDETÉSEK:
PROGRAMOK A PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN

2020. augusztus 3., hétfő – MEGEMLÉKEZÉS KARTAL JÓZSEF ATYA
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL
PROGRAM:
17.30 – SZENTMISE
18.00 – ÉLETKÉPEK - diavetítéses visszatekintés plébániai hétköznapokra és utazásokra Kartal atya életéből (Mihály
Illés és Turucz József fotói alapján), majd közös vacsora a Kartal-házban, ill. a plébániakertben

2020. augusztus 14-16.
XIII. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális hét(vége)
Páduai Szent Antal születésének 825. évfordulójára
időpont

esemény
FILMVETÍTÉS: A

Augusztus 14.
(péntek)
17.30 óra

Augusztus 15.
(szombat)
9.30 óra

Augusztus 16.
(vasárnap)
10.00 óra
Augusztus 16.
(vasárnap)
17.00 óra

KÉT KORONA
-SZENT MAXIMILIAN KOLBE ÉLETE - Színes
szinkronizált, lengyel életrajzi dokumentum-játékfilm (2017);
Rendezte: Michal Kondrat

helyszín

„VIDÁM CSALÁDI NAP”
– játékos foglalkozásokkal, „nemzetek
játékai-versennyel”, társasjátékokkal,
toronylátogatással, PUNK MÁRIA
virtuális, zenés meseverseivel - közös
ebéddel, és egyéb meglepetésekkel –
vendégek:
MOSOLY-UDVAR Népi Játszótér csapata + CSATAI GERGŐ lufi-művész
ÜNNEPI SZENTMISE PÁDUAI SZENT ANTAL SZÜLETÉSÉNEK 825.
ÉVFORDULÓJÁRA – Elsőáldozók szentmiséje, közös ebéd;
„PÁNRÖSZKEI PIKNIK” – néptáncbemutató,
örömkoncert és zsúr
– vendégfellépő:

Kartal-ház

plébániaudvar

templom,
plébániaudvar

plébániaudvar

TEREBES Zenekar

A rendezvényekre a belépés díjtalan! A műsorváltozás jogát fenntartjuk! KIEMELT PARTNEREINK: Röszke Község
Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház
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!

14. oldal
Ballagás és tanévzáró egy kicsit másképp

VÉGRE VAKÁCIÓ

Kocsis László 4.o.

Sokáig reménykedtünk, hátha elmúlik a veszélyhelyzet és
lezárhatjuk a tanévet, elballagtathatjuk nyolcadikos tanulóinkat a
megszokott, szép hagyományainkhoz híven. Sajnos a nagyobb
tömegű rendezvények megtartására nem kaptunk engedélyt. Így az
iskola vezetősége csatlakozott a szülők kezdeményezéséhez, hogy a
ballagó nyolcadikos tanulók bankettjén köszönjünk el tőlük a lehető
legünnepélyesebb formában. A község népszerű közösségi házának
udvarán tartottuk meg a ballagási ünnepélyt. Ide meghívást kapott
Röszke község polgármesterasszonya, minden pedagógus és iskolai
dolgozó. A polgármesterasszony majd én, mint az iskola vezetője
igyekeztünk szép szavakkal, gondolatokkal útra bocsátani a
kiröppenő nyolcadikosokat. Meghatódva álltak előttünk az ifjak,
mintha csak akkor döbbentek volna rá, hogy egy szép korszak
lezárult, vár rájuk egy új világ, tele szép ígéretekkel, sikerekkel,
kudarcokkal. Kilépnek a nagybetűs életbe. Az ünnep lezárásaként
még egyszer együtt bemehettek az iskola épületébe és egymásba
kapaszkodva, énekelve körbejárták az ismerős helyeket.

Kis Luca 6.o.

Sallai Benedek 4.o.

A ballagási ünnepség egyik momentumául a nyolcadik osztályos
tanulók idén a faültetést választották. Községünk „nagy játszóterén”
történt meg ez az esemény. Az ünnepeltek ásót és lapátot ragadva
ültették el a ballagók fáját. Reményeink szerint ez a környezettudatos
ceremónia hagyományteremtő lesz és a következő ballagó osztályok
is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez!

Takács Gréta 6.o.

Kis Csanád 4.o.

A tanévzáró ünnepségek is rendhagyó módon valósultak meg.
Minden osztály egyenként, két órás eltolódással jelent meg az
iskolában, ahol az intézményvezető és az osztályfőnök jókívánságok,
jó tanácsok kíséretében kiosztotta a bizonyítványokat, az év végi
jutalomkönyveket és a tanév ünnepélyes lezárását követően a kis
diákok, mint megannyi színes gyöngyszemek „szétgurultak” a várva
várt vakációra.
Szécsényi Marianna, intézményvezető

