Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXIX. évfolyam 8. szám

Augusztus

KEDVES RÖSZKEI CSALÁDOK!
Nagy szeretettel hívunk, várunk minden kedves
érdeklődőt 2020. szeptember 26-án 10 órától
a SPORTPÁLYÁN megrendezésre kerülő
hagyományos CSALÁDI NAP programjaira!
A gyermekjátékok és sportolási lehetőségek mellett színpadi zenés-mesés előadásokkal várjuk a gyermekeket és
felnőtteket egyaránt, emellett nem marad el a szeretetteljes vendéglátásunk sem, most is sütünk-főzünk a
vendégeinknek ebédre! Italokat, hűsítőket a sportpályára kitelepülő büfében vásárolhatnak majd a programon részt
vevők! Reméljük, hogy a vírushelyzettel kapcsolatos rendeletek sem változnak addig és meg tudjuk tartani a
programokat! Addig is mindenkinek további szép nyarat kívánunk, a CSALÁDI NAP részletes programjait a
FALUSI SUTTOGÓ szeptemberi számában olvashatják!

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használatával kapcsolatban
Tisztelt Lakosok!
Kérjük, hogy a közterületre kihelyezésre került vegyes öblösüveg gyűjtésére használható gyűjtőedényekbe kizárólag
ÜVEG csomagolási hulladékot szíveskedjenek elhelyezni. A köznyelvben használatos műanyag „üveg” (PET palack)
alapanyaga nem üveg, így az nem helyezhető az ÜVEG gyűjtésére használható edénybe. Továbbá felhívjuk a szíves
figyelmüket, hogy tilos a gyűjtősziget mellé bármilyen hulladékot lerakni!
Üveg hulladékok csoportosítása

VEGYES
ÖBLÖSÜVEG

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ ÜVEG
CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK

HASZNOSÍTHATATLAN, SZELEKTÍVEN NEM
GYŰJTHETŐ ÜVEG HULLADÉKOK

Tiszta, ép vagy törött, italos- vagy
befőttes üveghulladék

Ablaküveg, tükör, szélvédő, villanykörte,
vegyszerrel, gyógyszerrel és egyéb veszélyes
anyaggal szennyezett üveg, stb.

Amennyiben a jövőben illegális hulladéklerakást észlel környezetében kérjük, szíveskedjen a Rendőrség felé az
általános segélyhívó számon (112) bejelenteni - lehetőségeihez mérten készítsen beazonosításra alkalmas fénykép- és
/vagy videófelvételt, - amely az elkövető elleni eljárást segítheti.
További információt a szelektív hulladékgyűjtésről (a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről) az alábbi weboldalon
talál: https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer.
Ezúton is köszönjük minden lakosnak, aki a közszolgáltatás igénybevételével és a szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárul a
hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzetük környezetminőségének javításához, tisztaságának
megőrzéséhez. Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon
bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken. Ügyfélszolgálati Iroda – 6720 Szeged, Stefánia 6.;
Tel.: 62/777-177; Fax: 777-178; E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu; Web: www.szegedihulladek.hu;
Facebook: https://www.facebook.com/szegedihulladek
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SELYBEN NOÉMI
2020.06.24.
Anya: Lévai Diána
Apa: Selyben Zsolt

ÖRDÖGH GERGŐ
2020.07.19.
Anya: Ördöghné Lőrincz Anita
Apa: Ördögh Gábor László

Eleven Gézáné Pannika néni
90. születésnapja
1930. július 29-én látta meg a
napvilágot a szülei nyolc
gyermeke közül harmadikként.
Gyermekkorát Kissoron töltötte.
Oda is ment férjhez. 1975-ben
férjével
és
két
lányával
Röszkére költöztek. 2002-ben
elvesztette párját és még néhány
évig egyedül élt, majd kisebb
lánya családjához költözött és azóta is velük él. Most ünnepelte 90-dik születésnapját
lányai, vejei, unokái és azok családjai körében. Ezen a szép alkalmon a polgármester
asszonyunk is köszöntötte Pannika nénit és együtt ünnepelt a családdal.

Király Józsefné született Bóka Mária (Manci néni) rövid életútja:
Szeged (Nagyszéksós) 1925. július 30-án született. Hatan voltak testvérek (sajnos
a testvérei már mind meghaltak). Iskolába Nagyszéksósra járt (6 elemi, 3 ismétlő).
Szülei mezőgazdasági munkából tartották el a családot Nagyszéksóson. Hasítani
Horgosra, további mezőgazdasági munkára Térvárra járt.
20 éves korában ment férjhez Király Józsefhez, akivel a mezőgazdaságban
dolgozott, majd 1960-tól beléptek a Tsz-be. Férje halála után (1970) a röszkei
Paprika-beváltóban, majd a szegedi Paprikafeldolgozóban dolgozott, onnan ment
nyugdíjba 1980-ban.
2 gyermeke, 2 unokája és 3 dédunokája van. Az „Őszirózsák” Nyugdíjas Klubnak
volt tagja 40 évig. Klubon belül benne volt a „paprika hasítók” műsorban, sokat
jártak fellépni. Számos nyugdíjas klubbal tartották a kapcsolatot.
Mozgalmas életút áll mögötte. Hála Istennek ma is jó egészségnek örvend.
Településünk szépkorú polgárait szeretettel és tisztelettel köszönjük, gratulálunk
a jeles évfordulóhoz és még sok boldog pillanatot és jó egészséget kívánunk
nekik családjaik körében.
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Kedves Röszkeiek!
Lassan elmúlik a nyár, jönnek újra a dolgos őszi napok,
reméljük, hogy a megszokott rendben elindul az iskolai
oktatás és a vírushelyzet sem írja át újra a terveinket és a
mindennapjainkat.
Továbbra is figyeljenek nagyon egymásra, viseljenek
szájmaszkot és kerüljék a közvetlen érintkezést a mindennapi életük minden területén, akár tömegközlekedési
eszközzel utaznak, akár boltban vásárolnak, vagy
hivatalos helyeken veszik igénybe a szolgáltatásokat!
Befejeződött a művelődési ház fűtés rendszerének felújítása, a nagytakarítás is megtörtént, a ház újra várja a
látogatókat, akár könyvtárba, akár rendezvényre érkeznek!
Sajnos a Fúrús-közi út felújítására beadott pályázatunkat
tartaléklistára helyezték, ami egyet jelent a nemleges
válasszal, talán majd egy másik pályázatban lesz lehetőségünk újra benyújtani a támogatási kérelmet.
A Magyar Falu Programban több pályázatot is benyújtunk az idén, az orvosi eszközök beszerzésére már meg is
érkezett a támogató okirat, ezen túl még pályázatot adunk
be az óvoda udvarának fejlesztésére, szolgálati lakások
felújítására és közművesítésre is. Reméljük a legjobbakat.
Ebben a programban az idén először lehetőségük van a
civil szervezeteknek is pályázni, a röszkei civilek nagyon
aktívak a pályázásban, szinte mindegyik szervezet nyújtott be pályázatot, aminek elkészítésében a Teleház munkatársai voltak segítségükre. Természetesen a Teleházat

üzemeltető Kaláka Egyesület is pályázik a programra, az
épület szigetelésére és infrastrukturális fejlesztésre.
Mindannyian reménykedünk, hogy kapunk támogatást.
Szerettünk volna ugyanebben a programban pályázni a
polgármesteri hivatal épületének a megújítására, de sajnos idén ezt a lehetőséget nem hirdették meg, így
várnunk kell. Pedig már nagyon sürgető lenne a ház belső
tereinek a megújítása, új bútorzat beszerzése, mindemellett külső homlokzati szigetelést és napelemek
telepítését tervezzük. Talán jövőre lesz lehetőségünk rá!
A közösségeink is aktivizálódnak a kényszerű vírushelyzet után, nyugdíjas klubjaink a művelődési ház
felújítása alatt a közösségi házban bonyolították a programjaikat, és őszre tervezik a szokásos, éves nyugdíjas
rendezvényüket, ahová más településekről is hívnak
vendégeket.
A polgármesteri hivatalban is egész nyáron dolgoztunk,
nem hirdettünk igazgatási szünetet, a szabadságolásokat
úgy időzítettük, hogy az ügyfélfogadás folyamatos
legyen.
Minden röszkeinek kívánok további szép nyarat,
legyenek elővigyázatosak, tegyenek meg mindent, hogy
elkerüljék a vírusos megbetegedést. Jó egészséget, és
szép napokat kívánva:
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 2020.06.16-án meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere döntést hozott az indítható óvodai, illetve bölcsődei csoportok számáról
és egyes óvodai csoportok vonatkozásában a 25 fős maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő
átlépéséről a 2020/2021-es nevelési évben.
A polgármester a röszkei civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit
elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Döntés született a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról.
A polgármester jóváhagyta a Röszkei Polgármesteri Hivatalnál 2020. június 17. napjától alkalmazandó étkezési
nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat és eladási árakat.
A polgármester határozatot hozott a Röszkei Polgármesteri Hivatalnál 2020. június 1. napjától alkalmazandó étkezési
nyersanyagnormákról, étkezési térítési díjakról és eladási árakról.
A polgármester részéről jóváhagyásra került a Röszke Község Településrendezési eszközök módosítása tárgyában
megkötött tervezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződés.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.06.29-ei üléséről:
A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
E rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete,
mely Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló véleménye szerint az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év költségvetésének teljesítéséről, jövedelmi
helyzetéről megbízható, valós képet ad. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt
egyhangúlag elfogadta.
(folytatás a köv. oldalon)
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
49. § (3a) bekezdésére tekintettel került előterjesztésre a 2019. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentés.
A képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és az abban foglaltakat
határozatával jóváhagyta.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával egyéb bevételek, illetve bevételi többletek
rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi és kiadási főösszege 36.874.682 Ft-tal került megemelésre.
Döntés született a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesülettel kötött használati szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új használati szerződés megkötéséről.
A testület határozatot hozott a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása és az alapító okirat módosítása tárgyában.
A képviselő-testület a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ”v.a.”
Egyszerűsített éves beszámoló 2020. végelszámolás alatt üzleti évet záró üzleti évről elnevezésű beszámolóját, a
kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést megtárgyalta és azt elfogadta.
A testület jóváhagyta a Röszkei Kábeltévé Kft. taggyűlése által meghozott határozatot, mellyel a taggyűlés egyhangúan
úgy döntött, hogy a címváltozásokkal kapcsolatos külön íven szövegezett társasági szerződés módosítást elfogadja.
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Déli Napfény LEADER Egyesület
munkaszervezetének működési költség finanszírozása” tárgyú előterjesztését és úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a tagi kölcsön meghosszabbítására vonatkozó kiegészítő megállapodást aláírására.
A képviselőtestület tudomásul vette továbbá, hogy felhatalmazás alapján a 700.000. forint, azaz hétszázezer forint tagi kölcsön
visszafizetési határideje 2025. december 31. napjára módosul.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az
elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától megszüntetésre került.
A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről a polgármester tájékoztatást adott a képviselő-testületnek.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.08.12-ei üléséről:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával egyéb bevételek, illetve bevételi többletek
rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi és kiadási főösszege 31.054.544 Ft-tal került megemelésre.
A testület a Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás és a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása 2019. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati kiírásra pályázatot nyújt be és a szükséges önerő összegét biztosítja.
A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra”. A testület döntést
hozott arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése céljából pályázatot
nyújt be és a szükséges önerő összegét biztosítja.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztatjuk Röszke Község lakosságát,
hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
kormányablak busza kihelyezett ügyfélfogadást tart
2020. szeptember 23. 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, Ügy-

félkapu 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. október 28. (szerda),
2020. november 25. (szerda),
2020. december 23. (szerda)
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Ismét szól az "őszi bogár"... Ez a hang gyerekkorom óta
számomra az első jele annak, hogy közeledik az ősz. Bár
még tombol a nyár, a tarlókon sorakozó körbálák, a
sóvirág alkotta lila felhők a réteken, a megüresedett
gólyafészkek, mind az évszakváltás előjelei. A második
költés fecske fiókái is a villanydrótokon sorakoznak már,
és a nagy utazásra készülődnek.
Ebben a hangulatban írásomat a röszkei Vadásztársaság
által szervezett vadásznap eseményeivel kezdem. Már a
reggeli órákban 3 bogrács körül sürgölődtek az ebéd
elkészítésében közreműködők. 10 óra körül egyre többen
lettek a meghívottak és a segítők. Még az időjárásfelelőssel is sikerült megegyezni, hogy kellemes, hűsítő
szél tegye elviselhetővé a meleget. Az ebéd közeledtével
Mezősi Rudi kedves szavakkal köszöntötte a
megjelenteket, majd ismertette a vadásztársaság ezévi
tevékenységét és eredményeit. "Felkonferálta" az ebédet:
2 bográcsban különböző ízesítéssel birkapörkölt, 1
bográcsban
vaddisznópörkölt
készült,
melyek
elfogyasztásához jó étvágyat kívánt. 1 óra körül
tányérokba kerültek az elbírálásra váró pörköltek. Az
ebéd elfogyasztása után mindenki, a bográcsok
számozásának megfelelő 1-2-3 jellel szavazott. A legtöbb
szavazatot a vaddisznópörkölt kapta, melynek készítője
László Gabi volt. A tavalyi hagyománynak megfelelően,
3 órakor indult a területbejáró-menet, a traktor által
vontatott, székekkel telerakott pótkocsival, és megfelelő
mennyiségű itallal. A 30-40 fős vidám társaság a Lúdvári
úton zötyögött a régi határőr őrs épülete felé. Útközben
néhány nyulat, őzet és fácánt láttunk A Lúdvári majort
megkerülve, a hatalmas nyárfák árnyékában rövid pihenőt
tartottunk. Rudi kérésére egy helyszínhez kötődő régi
vadásztörténetet hallhattak a résztvevők. Utunkat a
Ceglédi-járó irányába folytattuk. Mire a régi
fácántelephez értünk, a hűsítő italok hatására a hangulat
egyre jobb lett. Leszálltunk a szerelvényről, és megnéztük
a már kibocsátott csibéket. Láthattuk, hogy ellátásuk
minden szempontból megfelelő. Újra elfoglaltuk
helyünket a pótkocsin, és fél 6 körül visszaértünk a

vadászházhoz. Akik nem jöttek velünk, azok sem
tétlenkedtek, finom sültkolbásszal vártak bennünket. Jó
étvággyal megvacsoráztunk, majd a társaság egy része
hazaindult, mások még, - ki tudja meddig - maradtak.
Augusztus hónapban gyakran az őzek üzekedéséhez
kötődő vadászélmények jutnak eszembe. Harmatos
hajnalokon már kint kell lenni a területen, hogy a sutákat
kergető őzbakokat megfigyelhessük, de ez a kitartó
küzdelem egész napon át is tarthat. A vadkacsavadászat is
ehhez a hónaphoz kapcsolódik. Vagy 30 évvel ezelőtt,
sokunk által ismert Nagy Sanyi barátom kifigyelte, hogy
a "rossz járónál" a nádasból esténként népes kacsacsapat
"húz ki" a közeli tarlókra. Egyik délután Katona Imre és
Nagy Sanyi gumicsónakban ülve várták a "kacsahúzást".
Én a parton lapulva figyeltem őket. Naplemente után
gyorsan sötétedett. A kacsák nem mozdultak, Sanyi
türelmetlenségében belefújt kacsahívó sípjába. Erre a
hangra vagy 30 vadkacsa hatalmas robajjal egyszerre kelt
szárnyra. A két "mesterlövész", lövésre készülve felállt a
csónakban, és azzal a lendülettel mindketten a vízbe
estek, mert a csónak felborult. Rajtam kitört a nevetés, így
én sem jutottam lövéshez.
A vadkacsales egészen más változatáról szól Vajda János:
Nádas tavon című költeménye.. Ennek a versnek néhány
versszakát idézve fejezem be augusztusi írásomat.
"Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak,
Mint az árnyék leng a csónak.
A vad alszik a berekben.
Fegyveremmel az ölemben
Ringatózom önfeledten.
S minden olyan mozdulatlan....
Múlt, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?
Hátha minden e világon
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?..."
Karikó József

Több mint hétmilliárd forintra pályázhatnak a zöld cégek
Megjelent 7,3 milliárd forintos keretösszeggel a hazai zöld gazdaság
kapacitásainak fejlesztését támogató felhívás. A pályázatok 2020. augusztus 31-től nyújthatók be - tájékoztatta Varga Mihály
pénzügyminiszter az MTI-t. A nyertes vállalkozások a 20 és 400 millió forint között elnyerhető támogatást egyebek mellett
új eszközök beszerzésére, technológiai rendszerek kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra fordíthatják. A kkvk támogatása most a koronavírus-válságban különösen fontos, munkahelyeket teremthet, segíthet a magyar gazdaság
versenyképességének fenntartásában, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy Magyarország megőrizhesse a gazdasági növekedésben
elért élvonalbeli helyét az Európai Unióban. A kormány a környezetvédelmi célok mellett a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozásokat is segíteni kívánja a zöldgazdasághoz kapcsolódó beruházásaik támogatása révén - tette hozzá a
tárcavezető. A Gazdaságvédelmi és Innovációs program (Ginop) keretében megjelent konstrukció segíti az önálló termékek
fejlesztését és a beszállítói értékláncban előre lépni képes feldolgozóipari vállalatokat, amelyek a zöldgazdasághoz
kapcsolódó fejlesztések ipari, gyártói oldalát képviselik. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű
infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a technológiai fejlettség, az eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó
iparágakban működő vállalkozások körében. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott
érték eléréséhez, valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is. Forrás: kormany.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület

6. oldal

A 2020/2021. tanév küszöbén
Boldizsár játékos fantáziája
A közelmúltban egy kedves családtag hívta fel a figyelmünket az
MVM Edison Junior pályázatára, hogy Boldizsár valamelyik
„építményével” részt vehetne rajta. 3 kategóriát indítottak,
Boldizsár ötletét a Tedd jobbá! kategóriába neveztük és büszkén
újságolhatom el hogy II. helyezést ért el az országos versenyen,
ahova összesen 230 pályamű érkezett. Nagyon sokféle ötlettel
lehetett nevezni a 9-14 év közötti gyerekeknek: létrehozni,
megépíteni meglévő dolgokból egy teljesen más funkciójú tárgyat;
egy létező dolgot feljavítani, bővíteni saját ötlettel vagy kitalálni,
megépíteni egy új eszközt.
Boldizsárnak több ötletét is beküldtük és a nyertes pályamű egy
teásdobozból, 2 db régi kis hangszóróból, egy rossz kisautó
áramköréből és egy működő telefon akkumulátorból épített erősítő,
amiből SD kártya vagy USB csatlakozó segítségével szólalhat meg
a kívánt zene.

A nyertes pályamű
Boldi mindig is szeretett bütykölni, nagyon szerette és szereti a
mai napig a mi gyermekkorunk-neki régi idők – eszközeit. Legyen
az a kempingezéssel, zenével, vagy akár a kerti munkával
kapcsolatos. Szinte gyűjti a régi erősítőket, lejátszókat, rádiókat ami ha nem működik, megpróbálja megjavítani. Ha nem sikerül,
addig próbálkozik, míg kerül valaki, aki segít neki a javításban
vagy megjavítja neki. Már óvodásként is szívesen épített
kockákból, mágneses játékból, készített kartonból vagy egyszerű
otthon fellelt dolgokból bármit. Örömmel szedte szét és vizsgálta
meg régi rádiók, órák, különféle dolgok, műszerek belsejét. 2019ben lehetőségük volt a Tiszavirág néptáncos gyerekeinek részt
venni a Szegedi Szabadtéri Játékok Hullámzó Világ című
előadásán, ahonnan az egyik próbáról egy használt, de
működőképes, régi Videoton tv-vel jöttünk haza. Az 1. osztály
utáni nyáron, az iskolai táborból hazajövet egyik nap azt újságolta,
hogy Ő jövőre fizika szakkörös lesz. Ezt mi – ahogyan András
bácsi is - hittük is-nem is, de végül 2. osztályosként ő volt a
fizikaszakkör legifjabb tagja és büszkén mesélte otthon, hogy az
első foglalkozások egyikén egy robbanó motor makettet néztek és
még a felsősök sem tudták hogy mi az, csak Ő.
Iskola időben is mindig azon töri a fejét, hogy mit lehetne
szétszedni, megjavítani vagy valamit átalakítani és ez a nyári
szünetben még inkább így van.

Nagyné Bende Annamária

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
Eszembe jutnak Petőfi Sándor kedves versének sorai
most, az új tanév küszöbén. Mindig szerettem a
tanévkezdést. Gyermekként is izgatottan vártam már
augusztus vége felé a találkozást pajtásaimmal,
tanáraimmal, vágytam az új tudásra, a színes, vidám
diákéletre.
Most is így vagyok ezzel, de az érzéseim zavarosak.
A vírushelyzet miatt sok a bizonytalanság bennem,
nem tudom megnyugtatni a szülőket, a diákjainkat, a
kollégáimat a tanév indításával kapcsolatban. A cikk
írása idején a kormány azt jelentette be, hogy
hagyományosan indul a tanév szeptember elsején.
Ezen információk ismeretében a Röszkei Orbán
Dénes Általános Iskola a megszokott keretek között
tervezi a 2020/2021. tanév elindítását:
• 2020. augusztus 28-án (péntek) 16:00 órai
kezdettel ünnepélyes tanévnyitó ünnepséget
tartunk az iskola sportcsarnokában.
• A tanév 2020. szeptember 1-jén, kedden indul.
Gyülekező 7:30-kor az iskola udvarában.
• A tankönyvosztás szeptember első hetében kerül
lebonyolításra az osztályfőnökök segítségével.
• A javítóvizsgák 2020. augusztus 25-én és 26-án
kerülnek megszervezésre.
Az időpontokról az érintettek postai úton értesítve
lettek.
Ugyanakkor sok országban jelentősen nő a fertőzések
száma és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért
a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi
hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet és szükség
esetén további intézkedésekről dönt. A döntések az
iskolánkra is érvényesek lesznek, tehát, ha
szigorítások lépnek életbe, azt nekünk is be kell
tartani. Ezek függvényében változhat a tanév
elindítása, mely módosításokról értesítést nyújtunk.
A digitális oktatás ideje alatt és a nyári szünetben is
minden felületet minden helyiségben fertőtlenítettek a
technikai dolgozók. A fenntartó által biztosítandó
tisztasági festések csak részben valósultak meg, főleg
önerőből. A kültéri asztalok, padok átfestésre
kerültek, csakúgy, mint egyes tantermi bútorzatok
felülete. A lépcsőkorlátok színe szintén felfrissült. Az
Önkormányzat az utcai kerítést festette át. Volt
diákjaink szorgoskodtak diákmunka keretében e
feladat ellátásában. Amely tanteremben indokolt volt,
a táblák újra lettek vonalazva. Minden függöny,
szőnyeg ki lett mosva. A tantermek berendezve,
tisztán várják a kis lakókat.
Mi, pedagógusok is egyre többet gondolunk és
készülünk az előttünk álló feladatokra. Bízunk benne,
hogy nem romlik a helyzet országunkban a járványt
illetően és a következő tanévben a korábbi évekhez
hasonlóan sok szép, színes, tartalmas együtt töltött
iskolán kívüli programot tudunk közösen megélni
diákjainkkal a kötelező tanórákon túl!
Szécsényi Marianna intézményvezető

7. oldal

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület megrendezi
nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét, amelyre
ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2020. 09. 19. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű,
náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
06.30 –tól gyülekező a VIVA PIZZÉRIA ÉS
SÖRÖZŐ teraszán, Röszke, Fő utca
07.00 Megnyitó, majd sorsolás.
07.30 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(08.25-től etetés)
08.30-12.30
VERSENY
12.30-13.30
Mérlegelés
14.00- tól
Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az
ebédet, a többiek a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 3000 Ft/fő (felnőtt), 1000
Ft/fő (ifi). Gyermek kategória 14 év alatt
ingyenes. A nevezés díj tartalmazza az ebéd
árát is. Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában(csütörtökönként 14- 17
ig), a Macsek kisállat eledel és horgászboltban (hét közben de: 7,30- 12-ig,
06305792616.) A nevezési díjat a helyszínen
is ki lehet fizetni. Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő:2020. 09. 11-én 11.30-ig
(Állami Horgászjegy kötelező)
Díjazás: Minden kategóriában az első
három helyezett díjazásban részesül.
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó
horgász különdíjban részesül (min. 1000 gr).
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós
v. fenekező felszerelés). Rakós bot használata, élőhal, halszelet csaliként alkalmazása és a pergetés tilos! Felhasználható
nedves etetőanyag mennyisége maximum 10
liter. Ezenkívül még összesen 1,5 liter élő
anyag megengedett. (csonti, pinki, giliszta,
szúnyoglárva). A zsákmány mérése a
helyszínen történik. (versenyállásokban).
A verseny idejére, a halfajokra egyébként
jogszabályban
megállapított
méret-,
mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs
érvényben. (állami horgászjegyen szereplő
jegyzék szerint). Ha a versenyző süllőt fog,
akkor a kímélet miatt azonnal vissza kell
engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási
eredménybe. A kifogott halakat a verseny
végéig lehet megtartani, ezért keretes
haltartó háló használata kötelező
A rendezvény felelőse: Magyari László.
06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!

XX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 1-2-3. forduló a
Röszkei
Sporthorgász
és
Természetvédő
Egyesület
rendezésében került lebonyolításra a Tisza Szegedi szakaszán
2020.07.12-16-ig.
A versenyen 29
csónakból 58 horgász pergetett reggel nyolc órától
délután háromnegyed négyig. A
versenyen egyesületünket két hajó
képviselte. Kovács
TamásTakács
Kornél kettős öszszetettben a hatodik, míg a Juhász
Gábor-Martonosi Zoltán kettős a huszonnyolcadik helyen
végeztek. Takács Attila versenybíróként dolgozott.

8. oldal
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi a IX. Röszkei Halasnap keretében a
CSÓNAKOS HORGÁSZVERSENYT, mely nyílt
nevezéses csapat horgászverseny, és amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2020.09.12 (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan
100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett
vízterületen
Programtervezet:
5.30-tól
gyülekező „VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ” (Röszke, Fő utca)
6.00
megnyitó, majd sorsolás.
6.30
saját csónakok lerakása (gyülekező előtt is
van rá lehetőség)
7.00
csónakok indulása, horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (07.50-től etetés)
8.00-13.00
VERSENY
13.00-14.00 mérlegelés a csónakban.
14.00- tól
a halászléfőzés helyszínén eredményhirdetés és ebéd.
A csapatok két főből állnak.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a
többiek a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 6000 Ft/csapat. Nevezni a horgászegyesület
ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként 14- 17-ig), a
„Macsek
Kisállat
Eledel
és
Horgászbolt”-ban
(06305792616) hét közben de:8-12-ig. A nevezési díjat a
helyszínen is ki lehet fizetni, de a részvételt határidőre
kérjük jelezni. A horgászversennyel egy időben halászlé
főző verseny is zajlik, amelyik csapat nem főz, azok
részére ebédet tudunk biztosítani, melyet a nevezési díj
tartalmaz.
Nevezési határidő: 2020. 09. 11. 11.30 óra.
Díjazás: Az első három helyezett lesz díjazva.
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban
részesül.
Általános szabályok:
A csónakok indítása fél percenként történik a sorsolás
sorrendjében. A csónakot a horgászhelyre kézi evezővel,
vagy elektromos motorral lehet eljuttatni.
Szabad helyfoglalás van, a csónakot a parttól minimum 10
méterre szabad kikötni, a csónakok egymás közötti
távolsága minimum 25 méter kell, hogy legyen.
A csónakok két karóval való kikötése, valamint
mentőmellény használata kötelező.
Saját csónakból való horgászat megengedett.
A verseny ideje alatt a csónakban kizárólag a csapat tagjai
(2 fő) tartózkodhatnak.
A csónakkal vízen tartózkodásra a Hsz. rendelkezései
mérvadóak, amelyről a helyszínen a rendezőség eligazítást
tart. Az időjárás hatásaira, így különösen a hirtelen
esőzésre, vagy az erős napsütésre számolva a
versenyzőknek egyéni védőfelszerelésről kell gondoskodniuk.
Korlátozott darabszámban a jelentkezési sorrendnek
megfelelően csónakot tudunk biztosítani.

Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező
felszerelés). Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége
maximum 10 liter. Ezen kívül még összesen 1,5 liter élő
anyag megengedett.(csonti, pinki, giliszta, szúnyoglárva,
halszelet, stb.)
A zsákmány mérése a helyszínen történik. (az elfoglalt
csónakhelyen)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban
megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás
nincs érvényben (állami horgászjegyen szereplő jegyzék
szerint). Pergetés tilos! Ha a versenyző süllőt fog, akkor a
kímélet miatt azonnal vissza kell engedni a vízbe, és nem
számít bele a fogási eredménybe. A kifogott halakat a
verseny végéig lehet megtartani, ezért keretes haltartó háló
használata kötelező! A verseny végén a halakat vissza kell
tenni a vízbe
IX. Röszkei Halasnap keretében
HALÁSZLÉ FŐZŐ VERSENY
Verseny időpontja: 2020.09.12.(szombat)
Helye: Röszke, Fő u. 87. Napközis konyha zárt füves
udvara.
Programtervezet:
• 09:00-tól Megnyitó, majd főzőhelyek elfoglalása.
• 09:30-tól Halak átvétele, felpucolása.
• 11:00-tól VERSENY
• 14:00-tól Eredményhirdetés és ebéd.
A csapatok két főből állnak.
Nevezési díj: 5000 Ft. Nevezni a horgászegyesület
ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként 14- 17-ig), a
„Macsek
Kisállat
Eledel
és
Horgászbolt”-ban
(06305792616) hét közben de:8-12-ig, du:13-16-ig (kivétel
kedd délutánonként). A nevezési űrlapot a nevezési
határidőig ki kell tölteni (a honlapról is letölthető) a díjat a
nevezés helyszínén, bankszámlára átutalással, postai
csekken a nevezési határidőig ki kell fizetni. A nevezési díj
tartalmazza kb. 3 kg élő ponty árát (2db 1.5 kg/ponty). Aki
több halból akar halászlét főzni, annak 1000 Ft/kg áron
tudunk élő halat biztosítani, amit előre a nevezési lapon kell
igényelni és a nevezési díjjal egy időben kell fizetni.
Nevezési határidő: 2020. 09. 11. 12.00 óra.
Díjazás: Az első három helyezett lesz díjazva
Általános szabályok:
Minden főzőnek saját magának kell hozni főzőedény
(bográcsot), az ízesítéshez szükséges fűszereket, a zsűri
részére beadandó mintához szükséges edényt, állványt és a
főzéshez szükséges gázégőt és palackot.
Tilos hozott halhúst és előre elkészített étel sűrítmény
használata.
Az elkészített halászlével minden versenyző, szabadon
rendelkezik, (csapattársaival, baráti körével elfogyaszthatja,
a rendezvény közönségét, megkínálhatja, stb.)
A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé biztosítja a
résztvevők számara az innivalót.
A rendezvények felelőse: Magyari László (703139920)
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László
elnök

9. oldal

TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

a Szöghy Temetkezés
megnyitotta új kirendeltségét a

Jázmin Virágműhelyben
teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)
www.szogitemetkezes.hu
Röszke, Jókai u. 3. szám alatti
1230 m2-es építési telek eladó.
Villany, gáz a portán, víz- és csatornarákötés
lehetséges az előtte haladó hálózatokra.
A portán kézi szivattyús (norton) kút található.
Érd.: 06 70 884 12 15
Ár: 2,5 M
HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI SUTTOGÓBAN!

telehaz@roszkenet.hu, +36 62 573 870

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: 30/510-64-69
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
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BIKABORJÚ
ÉRTÉKESÍTÉS
Agronómia Kft. 6772 Deszk,
Semmelweis u. 20. sz.

alatti telephelyén
Holstein-Fríz bikaborjúkat
értékesít.
Vételár: 1-10 db-ig 700,-Ft/kg+5% Áfa
10 db felett 650,-Ft/kg+5%Áfa

Elérhetőség: +36/70-378-7631,
+36/70-378-7660 számon.
FIGYELEM!
Ismét kapható évelő LEVENDULA
(törpe, nagy), FŰSZERNÖVÉNYEK
és szárított levendula csomag.
Röszke, Szegfű u. 28.,
strihoanita@freemail.hu, 20/516-9792

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

Szolgáltatásaim:
Manikűr: Szeretne ápolt, szép kezeket, de nincs ideje
rá? Vagy nem tudja magának megcsinálni? Jöjjön el!
Kézápolás kellemes nyugodt környezetben!
Gyógypedikűr: Benőtt körömmel, esetleg tyúkszemmel küzd? Bőrkeményedések vannak a talpán?
Jelentkezzen be! Teljeskörű lábápolás!
Műköröm: Nincs ideje kétnaponta lakkozni a
körmét? Szeretettel várom! Tartós lakkozás és zselés
köröm az elegáns franciától a vadító neon színekig!

Bízza rám kezei és lábai ápolásátszépítését! Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
20/259-09-41

Lomtalanítás előtti kiárusítást
tartunk Röszke, Fő u. 214. sz. alatt
(volt Nógrádi-féle háznál)
2020. szeptember 5-én
(szombaton) 8-16 óráig.
(Háztartási felszerelések, gázpalack, tolókocsi,
hűtőszekrény, kétszárnyú vaslemez nagykapu,
egyes bútorok ingyen elvihetők!)
FOGADÓÓRÁK A RÖSZKEI TELEHÁZBAN
Keczeliné Vass Anna könyvelő, kedd 9-13 óráig
Dr. Varga László ügyvéd, kedd 14-16 óráig
Papp Tamara falugazdász, szerda és csütörtök 8-16-ig
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OPTIMIZMUS
Feladványunk két fő
sorában Fodor Szilvia
könnyed, derűlátó
gondolata rejtőzködik.
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
A szeretet az a pont,
ahol még az egoisták is
megfeledkeznek magukról.
Szerencsés megfejtőnk:
BÁLINT BÉLÁNÉ
Nyereményével kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

FALUSI SUTTOGÓ

Röszke Község Képviselő
Testületének lapja
Szerkesztőség:
6758 Röszke, Fő u. 84.
Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta.
Nyomda: S-PAW Bt. 6794
Üllés, Mező Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1300 példányban.
Röszke Község
Önkormányzata és a
Röszkei Kaláka Egyesület
nem vállal felelősséget
a hirdetések tartalmáért,
illetve azok valódiságáért.
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89., Tel.: 62/273-260, 30/510-6469, WEB: www.roszkeplebania.hu,
E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu, IRODAI NYITVA TARTÁS: kedden és pénteken 9-11 óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság, kedd, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság, szerda, 17.00
óra: szentmise, csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis, péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és
szentségimádás, szombat, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság, vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00
óra: szentmise

ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2020. július 19.: Váradi Gyula Attila és Váradi
Tiffany, Váradi Gyula és Szabó Rebeka Szilvia
gyermekei
2020. július 25.: Kőmíves Zselyke Viola, Kőmíves
Sándor és Katona Diána gyermeke
2020. július 26.: Pető Csenge és Pető Csongor,
Pető Bálint és Póka Tünde Piroska gyermekei
TEMETÉS:
2020. július 3.: Toppantó Károlyné Herédi
Franciska (†2020. június 26., életének 76. évében)
2020. július 14.: Lajos Ferenc
(†2020. július 6., életének 90. évében)

Plébániánk új honlapja: www.roszkeplebania.hu – a friss híreket ezen a portálon követhetik.
Köszönjük minden támogatónknak, munkatársunknak, segítőnknek, hogy a XIII. Páduai Szent Antal Plébániaprogram
és egyházi kulturális hét(vége) megszervezésében részt vettek.

A TERMÉSZETBEN
PUSZTASZEREN
A röszkei hittanos tábor
kis lakóival, vezetőikkel
és oktatóikkal július 15én reggel autóbuszra pattantunk és ellátogattunk a
Pusztaszerhez tartozó Büdösszéki Tájvédelmi Körzet területére.
Az ott élő növény- és
állatvilág szépségeivel ismerkedtünk.
A bivalycsordát, a szürkemarha állományt és a
gémeket a tóparton a magasfigyelőből távolbalátó
készülékkel
tanulmányoztuk.
A sirályok, gulipánok, kíbicek már korábban tovarepültek mielőtt mi
megérkeztünk, de kárpótlás érkezett a magasból. A rétisasok fölöttünk vidáman köröztek. Aztán a Hét vezér emlékműhöz indultunk.
(folyt. a köv. oldalon)
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A földúton lépegetve elhaladtunk a fák között megbúvó, szépen
rendbentartott régi Pusztabíró háza mellett és a közelben álló Árpádhalom tetején megpillantottuk a Hét vezér emlékművet. Az 1900.
június 24-én felavatott obeliszk csúcsán a turul madár, oldalán pedig a
hét vezér arcképe látható a domborműveken.
Kisteleken a játszótéren vidáman hancúroztunk, amíg elérkezett az
ebéd ideje. Gyomrunk megtöltése után fagyival koronáztuk meg a szép
napot.
Turucz József

KARTAL ATYÁRA EMLÉKEZTÜNK
Szeretett plébánosunk 1920. augusztus 3-án
Dunakeszin született. Ott részesült a keresztség szentségében is a Szent Mihály római
katolikus templomban.
A Kartal atya születésének 100. évfordulóján
tartott szentmisét méltó utóda, életművének
hiteles és hűséges folytatója Liszkai Tamás
plébánosunk mutatta be az atya egyik régebbi
időkben viselt miseruhájában.
Borbásné Márki Márta községünk polgármestere meghatóan szép emlékbeszédében
Kartal atyára, aki maga volt a jóság, a
barátság, a méltóság, a nagyság és a szeretet,
így emlékezett:
- Kartal atya közöttünk él, velünk lesz
mindörökké, s fentről a csodás égi országból
segít mindazokon a szíveken, amelyeket valaha ő pártfogolt, s a röszkeiek nagy családja soha nem felejti el őt.
Mihály Illés fölvételeiből és az én fotóimból diaporámás visszatekintést láthattak a megemlékezők Kartal atya életéből.
A Kartal házban és a templomkertben vacsora, poharazgatás közben a „Józsi bácsival” átélt közös utazások, emlékek
hangulata költözött a lelkekbe.
Turucz József
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……az előző havi cikk folytatása.
(Gary Chapman: Egymásra hangolva című könyvéből az öt
szeretet-nyelv: Elismerő szavak, Minőségi idő, Ajándékozás,
Szívességek, Testi érintés)
„Ajándékozás
Sok szülő és nagyszülő túlzásba viszi az ajándékozást. Ha az
ember a játékboltokat járja, óhatatlanul felötlik benne, hogy a
szülők talán azt hiszik, nincs is más szeretet-nyelv ezen kívül. Ha
van rá pénzük, valósággal elhalmozzák gyermekeiket
ajándékokkal. Egyesek azt hiszik, ez a legjobb módja a szeretet
kimutatásának. Vannak, akik megpróbálják megadni a
gyermekeiknek mindazt, amit a saját szüleiktől nem kaptak meg,
Népszerű golyós játék. Vajon kinek
s
olyan
dolgokat
vásárolnak,
amire
ők
vágytak
a golyója kerül közelebb a célhoz?
gyermekkorukban. Pedig az ajándékozás nem elégíti ki a
gyermek érzelmi szükségleteit, hacsak nem éppen ez az
elsődleges szeretet-nyelve. Ha a kapott ajándékot a gyermek
hamar félredobja, és elfelejti megköszönni, ha nem vigyáz rá, és
könnyen túlad rajta, akkor valószínű, hogy nem az
„ajándékozás” a szeretet legfontosabb kifejezési formája
számára. Ha viszont hálásan fogadja az ajándékot, ha
megmutatja másoknak is, és elmondja, mennyire örül neki, ha
vigyáz rá, feltűnő helyre teszi a szobájában, és gyakran játszik
vele, akkor feltehetőleg ez az ő szeretet-nyelve.
Mit tegyünk, ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy
ajándékokat vásároljunk? Ne feledjük, nem az ajándék minősége
vagy értéke számít, hanem az, amit kifejez. Ajándékot saját
kezűleg is lehet készíteni, és olykor a gyermek többre becsüli az
ilyet a gyárilag készült, drága holminál. Sőt a kisebbek gyakran
Birtokba vehettük a dombot,
jobban el tudnak játszani a dobozzal, mint a játékkal, ami benne
a selymes új füvön le is gurulhattunk.
volt. Sokan mások által kiselejtezett játékokat hoznak rendbe,
amiben gyermekük is szívesen részt vesz. Az ajándékozáshoz
nem feltétlenül kell sok pénz.
Szívességek
A szülők szüntelenül szolgálatot teljesítenek kisgyermekeik
körül. A fürdetés, etetés, öltöztetés – mind-mind sok munkát
követel az embertől gyermeke első éveiben. Ezt később az
uzsonnacsomag elkészítése, a kísérgetés, és a házi feladatban
való segédkezés váltja föl. Sok gyerek magától értetődőnek
tekinti ezt, míg mások számára ezek a szívességek szüleik
szeretetét fejezik ki. Figyeljük meg, hogyan fejezi ki gyermekünk
a szeretetét mások iránt. Ez a kulcs a szeretet-nyelve
megismeréséhez. Ha gyermekünk értékeli a mindennapos
szívességeket, tudhatjuk, hogy ezek érzelmileg fontosak számára.
Mindaz, amit megteszünk a kedvéért, félreérthetetlenül jelzi a
Az elmaradhatatlan pizza
szeretetünket. Amikor segítünk egy-egy iskolai feladata
elvégzésében, azt még a jó érdemjegynél is nagyobbra értékeli.
Ezt közvetíti: „A szüleim szeretnek engem.” A biciklije
megjavítása is többet jelent számára annál, mint hogy újra
kerekezhet. Tele szeretet-tankkal indul útjára. Ha gyermekünk
rendszeresen felajánlja segítségét, arra utal, hogy így akarja
kifejezni a szeretetét, tehát minden bizonnyal ez az ő szeretetnyelve.
Testi érintés
Régóta tudjuk, hogy a „testi érintés” érzelmeket közvetít a
gyermek számára. A kutatások kimutatták, hogy azok a
kisbabák, akiket gyakran megölelnek, érzelmileg egészségesebben fejlődnek, mint akiket elhanyagolnak. A gyermek még
távolról sem érti a szeretet szó jelentését, de az ölelés, a puszi, a
simogatás, a becézés mind-mind szülei szeretetét közvetíti
„A szegényember állatai megmenekültek a farkastól”
számára.
mesejáték óvónénik előadásában
(folyt. a köv. oldalon)
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Az ölelésre és a simogatásra a tinédzsernek is szüksége van,
különösen, ha ez a szeretet-nyelve, de óvakodjunk attól, hogy
kortársai jelenlétében dédelgetjük! Ha gyakran előfordul, hogy
tizenéves fiunk hátulról megragadja a karunkat, netán hátba vág,
vagy a szőnyegen hasalva magához ránt, ez annak a jele, hogy a
„fizikai érintés” fontos a számára.
Figyeljük meg, hogyan fejezi ki gyermekünk a szeretetét mások
iránt. Ez a kulcs a szeretet-nyelve megismeréséhez. Jegyezzük fel,
hogy mit kér tőlünk leggyakrabban. Kérései szorosan
összefüggenek a saját szeretet-nyelvével, éppúgy, mint az, amit
nagyra értékel és méltányol bennünk.
A szülők gyakran nem vesznek tudomást a gyermekeik között
levő különbségekről, és egyforma bánásmódban igyekeznek
Nyárson sütöttük a virslit.
részesíteni őket. Elolvasnak egy nevelésről szóló könyvet, vagy
meghallgatnak egy előadást, és az ebből merített jó ötleteket
egyformán alkalmazzák mindegyik gyermeküknél. Figyelmen
kívül hagyják, hogy minden gyermek más, és ami az egyik
számára szeretetet közvetít, nem jelenti ugyanazt a másik
számára.
Tudom, hogy a legtöbb szülő őszintén szereti a gyermekeit.
Tapasztalatom szerint azonban nagyon sokan nem tudják ezt
megfelelően kifejezni, és gyermekeik kénytelenek üres szeretettankkal élni. Meggyőződésem, hogy a kisgyermekek és a
kamaszok helytelen viselkedésének hátterében leggyakrabban az
üres szeretet-tank áll. Soha nincs túl késő, hogy kifejezzük a
szeretetünket. Ha idősebb gyermekeink vannak, és eddig nem a
megfelelő szeretet-nyelven szóltunk hozzájuk, bátran osszuk meg
velük felismerésünket, s akár közösen is megbeszélhetjük, hogy
Cukorkeresés zseblámpával,
melyik lehet szeretetünk legmegfelelőbb kifejezési módja.
avagy kisbékák szúnyogot fognak
Előfordulhat, hogy mi sem érezzük idősebb gyermekeink
szeretetét. Ha el tudunk beszélgetni velük a szeretet-nyelvekről, talán mi fogunk a legjobban meglepődni, milyen
készségesen szólalnak majd meg a nyelvünkön. Ez viszont a mi érzéseinket és a velük kapcsolatos hozzáállásunkat fogja
megváltoztatni. Mikor a családtagok egymás szeretet-nyelvén kezdenek beszélni, az mindig jó hatással van a család érzelmi
légkörére.”

Bízom benne, hogy a könyvből idézett gondolatok segítségül lehetnek a szülőknek gyermekük szeretet-nyelvének
megtalálásában. Ahogyan az író fogalmazott, soha nincs túl késő, hogy kifejezzük a szeretetünket. Tegyünk így!
Köszönjük:
Kónya Zoltánnak, a Viva Pizzéria üzemeltetőjének a
kedvezményes pizzákat az iskolafelé kacsingatók Búcsúéj
programjának vacsorájához.

Naptárunk:
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.
A nyár hátralevő részére kívánok mindenkinek még egy kis
pihenést, lazítást!

Tényleg az oviban alszunk!

A képekkel szeretnénk betekintést nyújtani óvodánk egy különleges eseményébe, az iskolafelé kacsingatók
BÚCSÚÉJÉBE, amikor a legnagyobbak egy tartalmas délutáni, esti program után az óvodában alszanak.
Ahogyan a fotók is mutatják, hatalmas élmény volt gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt!
Szekeresné Makra Kata
óvodapedagógus

