Röszke Község Képviselő-testületének lapja

XXIX. évfolyam 9. szám

Szeptember

Felső sor: Kele Zselyke, Vlocskó Zalán, Tárnoki Márk, Köteles Zara, Tiszai-Nagy Gréta, Horváth
Lázár, Polyák Hanna, Fazekas Benedek, Námesztovszki Fruzsina, Németh Olivér
Középső sor: Németh Alexandra, Rácz Boglárka, Csatordai-Kun Dorina, Korom Patrik, Schvartz
Gergő, Kiss Hunor, Bartók Lili, Mészáros Maja, Salánki Lara, Szilágyi Barnabás, Ördög Kornél
Alsó sor: Thuróczy Elizabet, Györfi Patrik, Hevesi Lilla, Kiss Csongor, Sebestyén Léda, Kajdocsi
Emma, Rácz Miléna, Rózsa Kiara, Bánfi Bálint, Császár Viktor
Hiányzóink: Németh Zoé, Kubai Nóra, Juhász Pál
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Kedves Röszkeiek!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, szülőket és
gyermekeket egyaránt, a 2020. szeptember 26-án
megrendezésre kerülő Családi Napi programjainkra. A
helyszín ezúttal a Sportpálya lesz, a részletes
programokat
itt
az újságban
megtaláljátok,
válogathattok ki-ki kedve szerint. Azt hiszem,
elmondhatjuk, hogy az idei év nagyon más, mint a
többi, alkalmazkodnunk kell. A változások miatt a
hagyományos családi napi programjainkat is
átgondoltuk és egy tágas szabadtéri helyszínt
választottunk, ahol kellő távolságot tudunk biztosítani
mind a játékoknak, mind pedig a látogatóknak.
Készülünk
színpadi
műsorokkal,
játékokkal,
egészségmegőrző és prevenciós programokkal,
szemléletformáló játékokkal, ügyességi tornával.
Első alkalommal szeretnénk megrendezni a Családi
Focibajnokságot is, amelyre 6 fős vegyes csapatok
jelentkezését várjuk, legyen a csapatban férfi, nő és
gyermek egyaránt. Hozd magaddal anyukádat,

apukádat,
családtagod,
barátod,
ismerősöd,
szomszédod, alkossatok együtt egy csapatot!
Jelentkezéseket a helyszínen is leadhatjátok, de
előzetesen
e-mailben
is
elküldhetitek
a
sovi@roszkenet.hu e-mail címre. A részletekről is itt
kaphattok felvilágosítást!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendéglátásban a
Röszkei Vadásztársaság tagjai lesznek a segítségünkre,
akik ebédre gulyáslevest készítenek, melyet
ingyenesen lehet kóstolni az érdeklődőknek! A
rendezvény ideje alatt büfé üzemel, ahol italokat,
hűsítőket vásárolhatnak.
Mivel szabadtéri rendezvény, maszk használata nem
kötelező, de ajánlott viselni magunk és mások
biztonsága érdekében.
Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk
és a vírus sem befolyásolja negatívan a rendezvény
kimenetelét.
Molnárné Vér Ágnes
alpolgármester

Kedves 65 év feletti röszkei lakosok!
A világon először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját, azóta
minden évben október 1-jén ünnepeljük ezt a napot. 2002. óta Röszkén is
közös ünneplésre invitáljuk a településünkön élő 65 év felettieket.
Ilyenkor szépen terített asztal, kidíszített Tornacsarnok és mosolygós
óvodások köszöntik a szép ruhába öltözött kedves, idős néniket és
bácsikat, akik oly nagy izgalommal várják ezt a napot. Talán még előre a
fodrászhoz is bejelentkeztek a hölgyek a nap tiszteletére, talán még egy új
szoknyát vagy blúzt is vettek erre az alkalomra. Érthető is mindez, hiszen
ez a nap csak róluk és értük szól, ez az Önök ünnepe. Az Önkormányzat,
a Szociális Szolgáltató Központ és a Művelődési Ház is már hónapokkal
előtte tervez, szervez, műsort rendel, zenészt hív, meghívókat kézbesít,
készül, hogy minden zökkenőmentes legyen.
Sajnos az idei év minden tekintetben más. A koronavírus mindent felülírt.
Egy rövid lélegzetvételt követően, szeptemberben újra kezdődött az, amit
a szakemberek már ideje korán megjósoltak, csak valahol bizakodtunk,
hogy hátha mégsem úgy lesz. Napról napra nő a fertőzöttek száma, de
most leginkább már a fiatalok között terjed a vírus, ugyanakkor az idősek,
krónikus betegségben szenvedők továbbra is a veszélyeztetett csoportba
tartoznak. Mindezeket figyelembe véve, úgy döntöttünk, hogy az idei
évben az Idősek Napi ünnepségünk elmarad. Felelős döntést kellett
meghoznunk, az Önök érdekében, és pontosan azért, mert féltjük Önöket,
vigyáznunk kell egymásra, hiszen oly sokat köszönhetünk Önöknek.
Ha már így alakult és sajnos személyesen nem tehetjük meg, az újság
hasábjain keresztül szeretném tolmácsolni az Önkormányzat és a
település intézményeinek nevében köszönetünket, hálánkat. Kívánunk az
Idősek Napja alkalmából hosszú, boldog, szeretetben gazdag, mosolygós
éveket minden kedves 65 év feletti röszkei lakosnak! Kívánunk jó
egészséget, tartalmas, szórakozással teli napokat az elkövetkező egy évre,
és amíg újra találkozhatunk, a Jó Isten őrizzen meg mindenkit
szeretetében.
Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon!
Molnárné Vér Ágnes
alpolgármester

Tájékoztatjuk Röszke Község
lakosságát, hogy a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal
kormányablak busza kihelyezett
ügyfélfogadást tart
2020. október 28. 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. november 25. (szerda),
2020. december 23. (szerda)
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2020.08.28-ai üléséről:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében - fenntartható
fejlődés
szempontjaira
tekintettel
víziközműrendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési
tervet kell készíteni.”
Röszke településen 3 víziközmű-rendszer (ivóvíz, szennyvíz,
Domaszék-Röszke szennyvíztelep) van, így 3 gördülő
fejlesztési terv elkészítése történt meg, melyeket a
képviselő-testület jóváhagyott.
A testület a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
”v.a.”
egyszerűsített végelszámolása során úgy döntött, hogy a Kft.
egyszerűsített végelszámolásának befejező időpontja: 2020.
augusztus 31.
A
kulturális
intézményekben
foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése szerint a hatálya alá
tartozó, költségvetési szervként működő kulturális
intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya
a törvény erejénél fogva 2020. november 1. napján a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti
munkaviszonnyá alakul át.
A kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszonyának
módosulása az intézmény alapító okiratának módosítását
igényli. Erre tekintettel a képviselő-testület elfogadta a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító
okiratának módosítását.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

TISZTELT TERMELŐK!
A 2020-as évi NAK tagdíjbevallással kapcsolatos
tudnivalók:
a bevallás időszaka: október 1. és október 31.
között
a 2000 ft-osok automatikusan postai úton
megkapják a fehér csekkeket
a 600.000 forint bevétel felett a NAK a 2018-as
bevételek alapján elkészíti a bevallást, amelyet az Eiroda felületén meglehet tekinteni, módosítani, valamint
jóváhagyni. Aki október 31.-ig nem hagyja jóvá, illetve
nem módosít, annak november elsején automatikusan
jóvá íródik. A tagdíj megfizetése utalással valósul meg.
aki nem tud az E-iroda felületére belépni, annak a
könyvelő, illetve a falugazdász is tud segíteni.
Kérdés esetén a 70/39-99-524-es
telefonszámon elérhető vagyok!
üdvözlettel, falugazdász

Röszke Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2021. évre kiírja a BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók,
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: (2020. október 1-től az önkormányzati
csatlakozást követően) a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. (Azok a
pályázók, akik a korábbi pályázati években
regisztráltak
a
rendszerben,
már
nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.) A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot
minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes
és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomatva és aláírva
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak.
A pályázathoz csatolandó melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a
Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők.
A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei
2020. október 1-től tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
honlapján
(http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak még
további információhoz a pályázat benyújtásának
részletes feltételeiről.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2020.
november 5.
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű
- felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali
tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat,
valamint azok a fiatalok, akik
- a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022.
tannévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak
részt venni.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda
Zoltánné és Bite Sándorné ad. (telefon: 62/573-041,
62/573-030, e-mail cím: szociroda@roszkenet.hu,
bitene@roszkenet.hu)
Borbásné Márki Márta
polgármester
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"Ó hány szeptembert értem eddig éssszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt, a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat
S a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz."
(Radnóti Miklós: Szeptember)
A szeptember az iskolakezdés, az első őszi hónap
különös érzésével. Az ősz feladatokat, talán kihívásokat
is hoz, de kínálja mindezek mellé szépségét és békéjét is.
Így szeptember táján, évről- évre én is keresem a régi
őszök hangulatát. Ennek kapcsán unokaöcsémmel
elhatároztuk, hogy közösen bejárjuk azokat a helyeket,
ahol én az iskoláimat kezdtem. Egyik délelőtt afféle
emlékkereső túrára indultunk Szentesről, azzal a
szándékkal, hogy a velem látott helyszíneket és a tőlem
hallott történeteket Ő majd továbbadja gyerekeinek,
unokáinak. Az egykori "mágocsi kövesúton" haladva a
Belsődónáti iskolát kerestük, ahol az első osztályt
kezdtem. A felső tagozatot már a D-oldali iskolában
folytattam. Egyik iskolát sem találtuk, az eltelt hosszú
évek alatt teljesen átalakult a táj. A dűlőutak, a csatornák
eltűntek, helyt adva a nagytáblás mezőgazdasági
művelésnek,
ahol
a
Kórogyból
hatalmas
öntözőrendszerek biztosítják a vízellátást. Szinte
idegenként, csalódottan hagytuk el a régen olyan jól
ismert tájat, ahol még egy pici beazonosítható pont sem
maradt a múltból. A város másik széléről indulva is
próbálkoztunk ismerős helyeket találni. A valamikori
"szelevényi kövesúton" indulva eljutottunk az írásaimban
már sokszor említett Szíkhátra, ahová 1951. Karácsonyán
költöztünk. Itt találtunk néhány "örökéletű" tamariska és
vadrózsa bokrot, nyúlváltót, és az évről-évre megújuló
sóvirágot. Szedtem is belőle egy csokrot, hogy szüleim

sírjára vigyem. Megtaláltuk a Magyartési iskolát, ahol
hajdanán befejeztem a nyolcadik osztályt. Az épület még
áll, de embermagasságú gaztenger veszi körül. Mint már
oly sokszor, most is bebizonyosodott, hogy hiába térünk
vissza a régi helyszínekre, a keresett hangulatot már csak
az emlékezet őrzi, akár érzelmi, családdal kapcsolatos,
akár vadászemlékekről legyen is szó.
Nagyvadas területeken vadászati szempontból az év
legjelentősebb eseménye a szarvasbőgés. A bikák keresik
megfelelő helyüket a szarvastehenek körül. Jellegzetes
hangjuktól zeng az erdő, a mező, az egész táj. Sajnos, az
ismert okok miatt idén a külföldi vadászok nem tudnak
részt venni a szarvasbika vadászatokon. Remélem,
néhány vadásztársunknak sikerül olyan helyekre eljutni,
ahol bikára vadászhatnak, vagy legalább szarvasbőgést
hallhatnak. Nekem idén a szarvasbőgést a folyosónk
falán lévő szarvastrófeák nézegetése közben újra átélt
vadászatok jelentik. A csodálatos ködös, párás
szeptemberi hajnalok felidézik a pókhálós nyiladékon
cserkelés közben megpillantott visszaváltó szarvascsapat
látványát. Az ilyen apróvadas területeken, mint a miénk,
a szeptember kevés eseményt tartogat. Az idei fácánok
tollazata már teljes, pirosodó tollaikról könnyen
felismerhetők a kakasok. A napraforgó táblákat balkáni
gerlék, örvös galambok látogatják. A buzgóbb vadászok
gyakran riogatják azokat, az örvös galambokból többet el
is ejtenek. Készülnek már az élőnyúl befogó csapdák,
amelyek gyakorlati kipróbálása a téli hónapokban fog
megtörténni. Remény van arra, hogy ezzel a módszerrel a
költséges és fáradságos nyúlbefogás helyettesíthető lesz.
A hónap első felében a gólyák, a fecskék egyik napról a
másikra hirtelen eltűntek, azóta már valahol délen járnak.
A gyurgyalagok csapatokba verődve még itt vannak, de
azok is hamarosan indulnak a nagy utazásra. Szerencsés
megérkezést kívánva, tavasszal visszavárjuk őket.
Karikó József

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: 30/510-64-69
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, 30/4749999, 70/474-9999
Alföldvíz ügyfélszolgálat:
06-80/922-334
Szennyvíz-és víz hibabejelentő:
06-80/922-333
Hulladékgazdálkodási Kft.: 62/777-177,
Hulladékudvar nyitva tartása:
hétfő, péntek és szombat: 8-16.20;
kedd, csütörtök: 10-18.20,
ebédszünet: 12-12.20
Takarékszövetkezet: 273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika: 20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346,
Szekeres Péter hivatásos vadász (vadőr):
30/744-3302
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Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Községi Könyvtár
Elérhetőségek:
Igazgató: Megyesi Beáta
Tel.: 06-70-339-56-74, Email: muvhaz@roszkenet.hu
Karbantartó: Pintér Zoltán, tel.: 06-30-821-25-71
Takarítónő: Szabó Szilvia
A Művelődési Ház nyitvatartási rendje:
Hétfő
8:00 -19:30
Kedd
8:00 - 20:00
Szerda
8:00 - 19:30
Csütörtök 8:00 - 20:00
Péntek
8:00 - 13:00
Szombat és vasárnap rendezvényekhez kapcsolódóan
tartunk nyitva.

TISZTELT RÖSZKEI LAKOSOK!
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a koronavírus
járványveszély továbbra is fennáll, és a fertőzöttek száma
országszerte emelkedik. Az interneten terjedő, időnként
ellentmondásos hírek, információk között nem könnyű
eligazodni. Azonban a megelőzés ebben az időszakban sem
hanyagolható el.
Már több, mint fél éve megszorításokkal éljük az életünket.
Tudom, hogy ez mennyire megviselt mindenkit és milyen jó
lenne visszakapni a régi hétköznapjainkat. A röszkei
lakosok a fertőzés első hulláma alatt nagyon fegyelmezett és
felelősségteljes magatartást tanúsítottak, ami nagyban
megkönnyítette a védekezésben részt vevők munkáját.
Ezúton is nagyon köszönjük! Még egy kis kitartást kérek
mindenkitől, reméljük, hogy együttes erővel ismét elkerüli
településünket a járvány.
A Szociális Szolgáltató Központ egészségügyi és szociális
alapellátást nyújtó intézmény, így a hivatalos előírásoknak
megfelelően
ismételten
bevezetjük
az
alapvető
óvintézkedéseket a vírus terjedésének megelőzésére. A
legfontosabb, hogy továbbra sem marad senki ellátatlanul!
A Családsegítő és a Védőnői Szolgálat irodáiba lehetőség
szerint telefonon történő időpontegyeztetés történjen. A
belépésnél a kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező!
A szakmaközi megbeszéléseket a jelzőrendszeri tagok
számára igyekszünk online módon megtartani. A
tanácsadások a szokott időpontokban kerülnek megtartásra,
a higiénés szabályok maximális betartásával. Védőoltások
és szűrővizsgálatok nem maradnak el. A gyermekorvosi
tanácsadásra a védőnő telefonon ad időpontot, és csak a
behívott gyermek jelenhet meg, egy, egészséges kísérővel,
tanácsadásonként maximum 5, egészséges gyermek.
Az élelmiszerosztás továbbra is a szokott időben kedden
délutánonként lesz, kérünk mindenkit a maszk viselésére, és

Községi Könyvtár nyitvatartási idejére vonatkozó
változások:
Kedves Olvasóim!
Tisztelettel megkérem Önöket, hogy lehetőség
szerint hétfőn, szerdán és pénteken látogassanak el
Könyvtárunkba, mert kedden és csütörtökön
szakmai továbbképzésen veszek részt.
Köszönettel: Megyesi Beáta
HASZNOS INFORMÁCIÓK
Tiszavirág Néptáncegyesület
Próbák: Kedden és Csütörtökön
Kerceréce 15.00-16.00, Csöpörke 16.00-17.00
Rózsabimbó, Ezüstfás 17.00-18.30
Csütörtök – Röcögők (felnőtt) 18.30-20.00
Email: tiszavirag.deszk@gmail.com
Elérhetőség: Tímár Attila (oktató): +3630/1851665
Tóth Gábor (egyesületi elnök): +3670/3368558

a kellő távolság betartására. Az ellátottjaink nagy része 65
év feletti, az Ő védelmük kiemelten fontos. Az étel
kiszállításánál csak a legminimálisabban érintkezik a
gondozó és az ellátott, az ételhordókat gondosan
fertőtlenítjük.
A tanyagondnoki autókat szintén alaposan fertőtlenítjük. és
csak panaszmentes, egészséges lakosokat szállítunk.
Nagyon kérjük, hogy ha Ön, gyermeke, vagy bármely
családtagja két héten belül valamely fertőzött területen
tartózkodott, pozitív esettel találkozott, vagy tüneteket
mutat, a családból senki ne jelenjen meg a tanácsadáson,
irodánkban, haladéktalanul jelezze a gyermekorvosnál és a
háziorvosánál, és értesítse az Intézmény dolgozóit is.
A betegség leggyakoribb tünetei
•
A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz
köhögés.
•
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás,
orrfolyás,
torokfájás,
hasmenés,
légszomj, szaglás részleges vagy teljes elvesztése,
valamint néhány esetben az ízérzékelés zavara.
Ha bármely idős ellátott hozzátartozója fertőzötté vált, és 14
napon belül találkoztak egymással, akkor kérjük, értesítsék
az Intézményt is!
Az alapvető higiénés szabályok betartása nagyon fontos.
Napközben gyakran mossanak kezet, szellőztessenek
gyakran, fertőtlenítsék az ajtók kilincseit. Időseknek
tanácsos kerülni a tömegrendezvényeket, bevásárló
központokat. Már enyhe tüneteknél is érdemes telefonon
felkeresni a háziorvost, házi gyermekorvost.
Telefonos segítségnyújtásban az Intézmény minden
dolgozója részt vesz, hívjanak, segítünk!
Kónya Tünde
intézményvezető
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Tanévnyitó a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában

Nyári élménybeszámoló
Az idei nyári szünet hosszúra
sikeredett: a koronavírus
miatt több mint hat hónapig
otthon kellett maradnunk.
Sajnos nem tudtunk olyan
gyakran átmenni egymáshoz
játszani, beszélgetni, mint
régen.
Igaz, a digitális oktatás ideje
alatt néhány órát a szabadban
töltöttünk hála Szilvi néninek
és András bácsinak. A
műfüves pályán fociztunk, a
nagy
játszótéren
pedig
földrajzot tanultunk. Tulajdonképpen nem is a tanulás
volt a legfontosabb, hanem az
jelentett
nekünk
nagy
élményt, hogy személyesen is
találkozhattunk rég nem látott
osztálytársainkkal.
Nyáron a legtöbben a belföldi
utazás mellett döntöttek, és a
mi szüleink is biztonságosabbnak látták, ha inkább
Magyarországon maradunk.
Külföldön
élő
nagyszüleinkkel ugyan szerettünk
volna találkozni, de a határok
lezárása miatt erre nem került
sor.
A
szorgalmasabbak
nekiláttak az olvasónapló
elkészítéséhez,
illetve
a
kötelező olvasmányok olvasásához.
Mi
szerencsések
vagyunk, hiszen falun élünk,
és közel lakunk a természethez.
Nagy
élményt
jelentett
számunkra,
ha
kutyasétáltatás közben a
szántóföldeken sétálhattunk
vagy biciklivel eljutottunk az
élő Tiszáig. Esténként a
hullócsillagokra vadásztunk,
vagy
szentjánosbogarakat
kergettünk.
A nyárbúcsúztató kerti partit
egyik osztálytársunknál töltöttük, ahol nagyon jól
szórakoztunk.
Reméljük,
hogy ebben a tanévben már
nem lesz karantén...
Ábrahám-Tandari Lilien,
Juhász Liza,
Potor Dorina,
Szőke Kristóf
(Olvasóköri tagok)

Útnak indult fecske, gólya,
búcsúcsókot hint a nyár,
minket újból hív a suli,
csengőszóval visszavár.
/Mentovics Éva: Iskolai örömök/
Egész nyáron, mióta a koronavírus járvány újra fellángolt, azon izgultunk, hogy a
hagyományos munkarendben indíthassuk el a tanévet. Igen, ez megvalósult, de sajnos
nem a megszokott ünnepi keretek között. Csak a kis elsősöket fogadtuk ünnepély
megrendezésével augusztus 28-án, míg az iskola többi diákját az első tanítási napon az
iskolarádión keresztül köszöntöttük.
Az első osztályosok fogadására második osztályos tanulóink Cilike néni irányításával,
egy vidám kis műsorral készültek. Könny szökött a szemembe, mikor felcsendült a jó
ismert „Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat…” régi sláger. Végre! A
digitális munkarendben minden pedagógus átérezte a tanulók hiányát és ez fordítva is
igaz volt: mi is hiányoztunk a diákjainknak. Szép szavakkal köszöntöttem a kis elsősöket,
nem kihagyva beszédemből többi tanítványainkat sem, akik a rendezvények
létszámkorlátozása miatt nem lehettek jelen. Dr. Liszkai Tamás plébános úr a tőle
megszokott és már „elvárt” tanmeséjét adta elő és Isten áldását kérte az előttünk álló
tanévre.

Kívánok erre a tanévre mindenkinek céltudatosságot, lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó
egészséget, és sok emlékezetes sikert!
Kívánok szülőnek, diáknak, pedagógusnak nagyon sok erőt, türelmet, kitartást
mindehhez!
Szécsényi Marianna, intézményvezető

„Üres már a fecskefészek
Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad.”
/Petőfi Sándor: Ősz elején/
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Óvodánkból is „kirepültek a madárkák”: iskolafelé kacsingatóinkat augusztus 28án délutánra vártuk egy kedves beszélgetős, még egyszer együtt csemegézős
búcsúzkodásra.
Vidám,
ugyanakkor
megható
perceket jelentett a kivetített képekkel visszaemlékezni óvodai
éveikre. Szinte hihetetlen volt, hogy az első fotókon
megörökített apróságok most ott álltak ünneplőben és
hagyományos versünkkel ígérték, serényen fognak tanulni. Így
hát feltarisznyáltuk őket – hamuba sült pogácsa helyett – színes
mézeskaláccsal, és a szülők, röszkei tanító nénik kíséretében
elengedtük az iskolába.
Szerettük volna, ha első iskolában töltött napjukon –
legalább a Röszkén tanulóknak – még nem kellene teljesen
elszakadni tőlünk, ezért minden óvodai csoport egyik óvónénije
ellátogatott hozzájuk. Ördögné Király Szilvia tanító nénivel Boglya tetején áll négy gólya, felavattuk a legnagyobbakat
közösen dalokkal, mondókákkal, vidám játékokkal indítottuk a
napot, feloldva ezzel az ismeretlen helyzet okozta izgalmat, feszültséget.
Úgy tapasztaltuk, ez még azoknak a gyermekeknek is jóleső érzés volt,
akik nem a mi óvodánkból kerültek az osztályba.
A legnagyobbak távozása után az első héten máris felavattuk új
iskolafelé kacsingatóinkat, akik viselkedésükkel, önálló verselésükkel,
éneklésükkel is igyekeztek bizonyítani, hogy nem csak életkorukkal
érdemelték ki ezt a rangot.
Természetesen érkeznek folyamatosan az új apróságok bölcsődébe és
óvodába egyaránt. Az ő beilleszkedésük segítése a legfontosabb feladat
most. Szerencsére az időjárás kedvez nekünk, így igyekszünk minél
többet a friss levegőn tartózkodni, sokat mozogni.
Ha szeptember, akkor hajókirándulás! A legnagyobbak óvodán
kívüli első közös programja ez már hosszú évek óta, örültünk, hogy
sikerült idén is megszervezni. Autóbusszal mentünk Szegedre, több
gyermeknek ez is újdonság volt, majd egy rövid vízparti séta következett,
Óvodai embléma jelzi a karszalagon,
amit a felújítási
hogy kik a legnagyobb ovisok
munkálatok
miatti lépcsőzések után viccesen hegyi túrának neveztünk. Azután
pedig irány a Tisza… A víz felől milyen más nézni a várost…
madarak, vízi járművek, horgászok… át a hidak alatt, de ez még
mind nem elég! Végre nem csak a mondókából tudjuk, hogy a
kapitány forgatja a kereket: bemehettünk a kapitány fülkéjébe és
megnézhettük, mekkora is az a kerék, amivel a hajót kormányozzák.
Biztosan maradandó élmény lesz mindez.
Reméljük, ezeket a jó programokat követhetik további
megtervezett eseményeink, élménydús és zavartalan nevelési évünk
lesz…
Azzal kezdtem, hogy „kirepültek” nagy gyermekeink, és most
azzal fejezem be, hogy még valaki „kirepült” intézményünkből.
Remek hangulatú hajókázás a Tiszán
Januárban már elköszönt csoportjától, de felmentési idejének lejárta
után, most vesz munkatársként búcsút óvodánktól Vlocskó
Mihályné Rita óvónéni. Ezután már megérdemelt, minden
bizonnyal nagyon aktív nyugdíjas éveit töltheti…
Kedves Rita! Az óvoda minden lakója nevében szeretettel kívánom,
hogy jó egészségben sok örömteli évet élj meg családod körében!
Köszönjük:
•
Kószó Panna édesanyjának a rengeteg ültetni való virágot és
a hozzá való virágföldet, Varga Sári szüleinek a komposztálóhoz
szükséges raklapokat, Harmati Zalán édesanyjának a kincseket,
melyek a Manótanya életét színesítik, segítik.
(folyt. a köv. oldalon)
Halad a forgalom, a Sünik közlekednek
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•

a Kincskereső csoportnak ajándékozott játékokat és plüssöket
Juhász Anna és Horváth Márk szüleinek.
• Dobó Levente apukájának, hogy a Méhecske csoportban
megjavította a bútorokat.
• Juhász Anna édesanyjának a mesekönyveket, Köteles Noel
mamájának a kesztyűbábokat, Kispál Dénes szüleinek a
játéktároló ládákat, Szalma Emese édesanyjának a kismotort
és Terhes Noel anyukájának a szép állapotban lévő játékokat,
ezzel gazdagítva a bölcsődei játékkészletet.
• Tóth Nettinek, volt óvodásunknak, az általa már kinőtt
játékokat.
Homokoznak a kis Nyuszik
• Ördög Kornél szüleinek az igen nagy mennyiségű papírt,
melyet a gyűjtésre hoztak el intézményünkbe.
• Megyesi Beátának a leselejtezett könyvtári könyveket és a Teleház munkatársainak a régi újságokat, ezek szintén a
papírgyűjtésünkre érkeztek.
Naptárunk:
•
Új óvodások, bölcsődések folyamatos befogadása.
•
A befogadást megelőzően az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők családlátogatás helyett, ebben a helyzetben
telefonon beszélgetnek a szülőkkel.
•
Szeptember 21-e hetén PAPRIKA HÉT szerveződik.
•
Szeptember 22. Autómentes nap – propagáljuk, hogy ezen a napon, aki teheti, gyalogosan vagy kerékpárral érkezzen
óvodánkba.
•
Október 05-06-07-re tervezzük a „PIACI KIRÁNDULÁST” az iskolafelé kacsingatókkal, idén itt helyben.
•
Október 22. Nagyjaink ŐSZI DALJÁTÉK-FŰZÉSÉNEK bemutatója, idén ez is másképp szerveződik, hozzátartozók
személyes jelenléte nélkül. A felvett műsort láthatják majd a szülők a zárt facebook csoportokban.
Laki Judit
óvodapedagógus

HÍREK A CÉLTÁBLÁRÓL
A kellemes nyárvégi, koraőszi
napsütés kicsalogatta a Homokhátság
amatőr sportlövészeit a lőterekre, hogy
legnagyobb szenvedélyükről meg ne
feledkezzenek.
Miután
kellően
magabiztossá tették magukat a
célratartásban és a pontos lövésben,
szeptember ötödikére baráti találkozót
szerveztek a röszkei Benkóczy Béla
Sporttelep hátsó végében megbúvó
kispuska lőtérre. A vendéglátó röszkei
sportlövészek mellett a bordányi,
szatymazi és zsombói klubok,
egyesületek versenyzői is részt
vállaltak a versengésben. A Vadász
Barátok Lövészversenyén a lőlapokra
leadott 10 célzott lövés után még 4 Osznovics Mátyás Röszkén egyéniben első
A női egyénit Friedrich Irénke nyerte
bukó célt is le kellett küzdeni. A
verseny a röszkeiek fölényes győzelmét hozta, amely imigyen alakult:
Női egyéni: I. Friedrich Irénke 88, II. Füle Alíz 83, III. Zádori Lajosné 75 köregység. Férfi egyéni: I. Osznovics Mátyás
104, II. Szögi Gyula 104, III. Füle Csaba 101, IV. Dobó Gergő 101, V. László Gábor 9 és VI. Máté Krisztián 97-tel.
Csapat: I. Röszke FTVT 2. 475, II. Röszke FTVT 1. 464, III. MTTSZ Bordány 415, IV. Röszke FTVT 3. 362, V.
Szatymaz VT 301 és a VI. Zsombó VE 253.
A következő találkozóra a röszkei lövészek csak egy csapattal indultak, mert a többiek részt vettek a halasnapi
rendezvényeken idehaza. Az Őszeszék Vadászegyesület Lövészversenyét a bordányi lőtéren bonyolították. A röszkeiek ott is
jól teljesítettek. Eredmények: Női egyéniben I. Zádori Lajosné 63, II. Simonné Szabó Ildikó 42, III. Fohsz Andrea 16, IV.
Ábrahám Cintia 13 és V. Takács Alexandra 10 köregységgel. Férfi egyéni: I. Simon Mihály 90, II. László Gábor 87,
(folyt. a köv. oldalon)
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III. Füle Csaba 86, IV. Osznovics Mátyás 82, V. Molnár Csaba 75.
Csapat: I. Röszke FTVT 391, II. MTTSZ Bordány 381, III. Zsombó VE
264, IV. Szatymaz VT 131 köregységgel. Mindkét találkozót a poharazgatás
mellett baráti beszélgetés és a bőséges ünnepi ebéd gyomorba töltögetése
követte.
Turucz József

Bordányban is a
röszkeiek nyertek!

A verseny összes
résztvevője Röszkén

HALASNAP
A koronavírus miatt elrendelt tilalom miatt július első
hétvégéjéről halasztottuk szeptember 12-re az immáron 9.
alkalommal megrendezett Halasnapot. Csónakos horgászversenyre nyolc csapat érkezett. A sorsolás után a versenybírók
(Fazekas Tibor, Hallai Gyula, Koncsek Tamás) fél percenként
indították a csónakokat az általuk elfoglalni kívánt
horgászhelyekre. Az öt órás versenyen mindenki fogott halat és
a következő versenyzők értek el helyezést:
I. Kónya Zoltán - László László 15,21 kg, II. Kovács Tibor - Varga Zoltán 13,97 kg, III. Kovács Tamás - Takács
Kornél 10,12 kg. Legnagyobb hal: László László, 2,93 kg amur

Míg a horgászverseny tartott, javában
gyülekeztek a halászléfőzők, szám szerint 11 csapat. Baráti társaságok, egyesületek, családok jelentkeztek. Szerbiából
érkezett egy csapat. Nekik először a halászlébe szánt halakat kellet megtisztítaniuk, mint alapanyagot. Amíg az alaplevek
rotyogtak a bográcsokban, megérkeztek a vendégek és a Márki Jenő, Nagy Antal, Kele Tamás, Ábrahám Judit által
létrehozott „Generációk Együttes”. Márki Jenő Bácsi és Rózsika Néni a helyszínen folyamatosan finomra elkészített, általuk
kifogott halakat sütöttek és sült halat kínáltak minden főzőcsapatnak és vendégnek. A főzőversenyt Fülöp Pali, Zádoriné
Nagy Márta és egy horgosi barátunk által alkotott szigorú zsűri felügyelte. A zsűri baráti véleménye és döntése után, amivel
mindenki természetesen nem értett egyet, következett az eredményhirdetés és a finom étkek elfogyasztása. Köszönjük a
csónakos horgászoknak és a halászlé főzőknek a szorgalmas, eredményes és kitartó munkát. A vendégeknek az ételek
kóstolását és a horgászoknak, főzőknek való szurkolást. A verseny eredményétől függetlenül azt gondolom, mindenki
(kisebb és nagyobb főzőcsapatok, csónakos horgászok) nyertese volt egy közösen eltöltött szép napnak.
(folyt. a köv. oldalon)
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Köszönjük Röszke Község Önkormányzatának és Vas Róbert családjának
támogatását, köszönjük a „Generációk Együttes„ jó hangulatot varázsló
közreműködését valamint mindenkinek a munkáját, aki segített a halasnap
sikeres lebonyolításában.
A főzőverseny díjazottai: I. Piroska és a Farkasok, Horgos (főző: Vass
Ilona), II. Big Family, Röszke (főzők: Kónya Zsolt, Ördög Tibor), III.
Röszkei Polgárőr Egyesület (főzők: Tóth László, Tombácz Zoltán),
Röszke Község Önkormányzata különdíjasok: Horváth Károly és
Lányai (főző: Horváth Károly), JUAMA Kft., Kübekháza (főző:
Szirovicza Béla), Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
(főzők: Asztalos Ferenc, Márki Jenőné, Németh Imre), Zsűri elnök
különdíja: Lövészbarátok, Röszke (főző: Hódi János)

GYERMEK HORGÁSZVERSENY

Augusztus 22-én szombaton került megrendezésre az idei év első horgászversenye, amit a gyermekek részére tartottunk.
Tizenöt gyermekhorgász vette fel a versenyt a halakkal, ki több, ki kevesebb sikerrel. A verseny végén a fáradt horgászok
jóízűen fogyasztották el a jól megérdemelt pizzát. Díjazott horgászok 10 éves kor felett: I. Szabó Alex Rafael 1645 gr, II.
Szabó Szkarlett 1610 gr, III. Kalmár János Ákos 1485 gr. 10 éves kor alatt: I. Dániel Gergő 2061 gr, II. Kabódi
Botond 1625 gr, III. Szurcsik Sára 1285 gr. A helyezést elérő gyermekek egy-egy éremmel lettek gazdagabbak, az első
helyezettek tárgyjutalomba részesültek, melyet Fazekas Tibi ajánlott fel.
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi ŐSZI CSAPATVERSENY elnevezésű nyílt
nevezéses csapat horgászversenyét, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2020. október 4. (vasárnap)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
05.30-tól Gyülekező „VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ”
06.00 Megnyitó, majd sorsolás
07.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (07.50-től
etetés)
08.00-12.00 VERSENY
12.00-13.00 Mérlegelés
13.00- tól Eredményhirdetés és ebéd.
A csapatok négy főből állnak, egy fő csapatvezető és
három horgász. Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza
az ebédet, a többiek a helyszínen fizethetik be. Nevezési
díj: 9000 Ft/csapat (három versenyző + egy csapatvezető)
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 nevezési díj
tartalmazza a négy fő részére az ebédet is. Plusz ebédjegy
1000 Ft. Nevezési határidő: 2020. október 02. 11.30 óra
Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint minden
szektorban az eső helyezett lesz díjazva. Különdíjak:
Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban részesül.
Általános szabályok: Minden versenyzőnek kötelező az
állami horgászjegy (csapatvezetőknek nem szükséges).
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. Ezen
kívül 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 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
(703139920)
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László elnök
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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

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

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 ápolását-szépítését!
Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
20/259-09-41

HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI SUTTOGÓBAN!

Röszke külterületén az 5-ös út bekötő
útján, aszfaltos út mellett eladó
egy 0,7673 ha, 21,79 AK
SZÁNTÓFÖLD TERÜLET.

telehaz@roszkenet.hu, +36 62 573 870

Érd.: 30/49-04-524
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KŐKEMÉNY
GONDOLAT
Feladványunk fő soraiban
Carl Gustav Jung
elgondolkodtató
megállapítása rejtőzködik.
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
Én nem foglalkozom
a korommal, az a
kéményseprők dolga.
Szerencsés megfejtőnk:
BARDOS ANDREA
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. augusztus 2.: Baranyás Boldizsár és Baranyás
Bendegúz, Baranyás Csaba és Varga Anita gyermekei
2020. augusztus 2.: Szabó Gréta, Szabó Norbert Péter
és Fodor Ágnes gyermeke
2020. augusztus 9.: Szekeres Vanda, Szekeres Péter és
Paplógó Lilla gyermeke
2020. augusztus 23: Bari Bianka és Bari Babett,
Bari Róbert Antal és Gyulai Szilvia gyermekei
2020. augusztus 23.: Tombácz Sára, Tombácz Attila
György és Szűcs Mária gyermeke

ESKÜVŐ:
2020. augusztus 15.: Kőrösi Sándor és Halász Evelin
2020. augusztus 22.: Varga Norbert és Százi
Henrietta
TEMETÉS:
2020. augusztus 6.: Ördögh Józsefné Varga Ilona
(†2020. július 30., életének 82. évében)
2020. augusztus 11.: Dobó Andrásné Míg Magdolna
(†2020. augusztus 3., életének 90. évében)
2020. augusztus 13.: Sutus Antal
(†2020. augusztus 8., életének 77. évében)

Szeptember 28-án, hétfőn 17.00 órától Szent Vencel napja tiszteletére szentmisével, borszenteléssel, majd közös
vacsorával egybekötött vetítéses élménybeszámolót tartunk az augusztusi Szent Margit-zarándokutunkról a
templomban és a Kartal-házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A jubiláns házasok miséjét október 18-án, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden jubiláló
házaspárt, akik Röszkén kötöttek házasságot vagy Röszkén élnek, ill. a röszkei egyházközséghez kötődnek.
Óvodai/iskolai hírek
Az óvodai hittanos foglalkozásokhoz a gyerekek beíratására szeptember hónapban folyamatosan van lehetőség!
Iskolai hittan:
Mint kötelezően választható hit-és erkölcstan: az általános iskola minden osztálya részére heti 1 + 1 óra; első óra a
röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában órarendi keretek között, második óra fakultatív jelleggel interaktív
foglalkozásként;
Az alsós évfolyamoknál a szentségfelvételre az alábbiak szerint lehet jelentkezni:
▪ 3. osztály végén: részesülés a bűnbocsánat szentségében (első gyónás)
▪ 4. osztály végén: részesülés az Eucharisztia szentségében (elsőáldozás)
A 2020/21-es tanévben azok a tanulók lehetnek a húsvéti ünnepkörben első gyónók (leghamarabb 3. osztályban) és
elsőáldozók (leghamarabb 4. osztályban), akik ebben a tanévben hittanoktatásban vesznek részt (heti 2 órában!), és
havonta legalább egy szentmisén jelen vannak, amit miseigazolványukkal tudnak igazolni.
Azok a 8. osztályos tanulók, akik bérmálkozni szeretnének, szintén heti két hittanórán kell, hogy részt vegyenek!
Minden más esetben a korábbi egyházközségi hitoktatási szabályozás feltételei érvényesek.
2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt a bérmálás Röszkén. Október hónapban a nagyobb plébániai
központok engedélyt kaptak a bérmálás szentségének kiszolgáltatására, így azok a röszkei illetőségű fiatalok,
akik felkészültek a szentség vételére, kérhetik a bérmálást olyan helyszínen, ahol azt megtartják (pl. Szeged több
plébániája vagy Mórahalom). Az érdeklődők vegyék fel a kapcsolatot Kiss Gábor tanár úrral. Röszkén a tervek
szerint 2021 tavaszán lesz ismét bérmálás.
Fakultatív hittanos foglalkozások
Akik órarendi keretek között etika-oktatásban vesznek részt, a fakultatív hittanos foglalkozásokba délután
bekapcsolódhatnak! Azok is bekapcsolódhatnak a jelzett foglalkozásokba, akik nem a röszkei Orbán Dénes Általános
Iskolában tanulják a hit- és erkölcstant.
A TABU Café péntekenként 18 órától várja a fiatalokat a Kartal-házban kötetlen, saját szervezésű programokra és
beszélgetésekre.
A HITTANOKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDNI LEHET A HITTANÁROKNÁL SZEMÉLYESEN VAGY
TELEFONSZÁMON: Kiss Gábor – 20/4005869; Vargáné Ábrahám Ildikó – 20/4005867.
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Árpádházi Szent Margit zarándokút I. rész
Augusztus 6-án reggel a röszkei Páduai Szent Antal római katolikus
templom falai között a zarándoklat indító közös imánkban Árpádházi Szent
Margit áldását kérve, autóbusszal a Margitszigetre indultunk.
Az évszázadok múlásában nagyon sok nevet kapott a sziget. Mostani nevét
IV. Béla királyunk leányáról, a csodálatos életű Árpádházi Margit
hercegnőről kapta.
A tatár seregek elől menekülő IV. Béla menedéket kapott az akkor még
magyar területen álló, dalmáciai Klissza várában. Fogadalmat tett arra, hogy
ha véget ér a tartárok dúlása, születendő gyermekét az egyház szolgálatába
adja. Fogadalmát be is tartotta. 1242-ben született leányát Margitot, a

Árpádházi Szent Margit sírjánál

veszprémi domonkos rendi apácák
rendjébe adta. Hogy közelebb
érezhesse magát lányához, kolostort
építtetett a Nyulak szigetére. 1252ben a kicsi Margit 17 társával át is
költözött a kolostorba. Semmilyen
kiváltságot nem fogadott el
rendtársaitól.
A
szépséges
királylány teljesen eltávolodott a
világi hívságoktól – rongyos,
szakadt ruhákban járt, a többieknek
főzött,
mosogatott,
takarított,
alázattal szolgálta apácatársait.
Gyékényt terített a hideg kőpadlóra,
feje alá követ rakott és így aludt.
Királyok,
hercegek
keresték
kegyeit, de ő annyira utálta a világi
Dunakeszi, Szent Mihály katolikus templom előtt
eleganciát és gyönyöröket, hogy
sorra elutasította még apja kérése ellenére is a házassági ajánlatokat.
Önsanyargató életmódja miatt teljesen legyengült. Csodálatos fényességgel orcáján,
huszonkilenc évesen örök álomra szenderült. A domonkos rendi kolostor romjainál
fekvő sírja mellett emlékeztünk Árpádházi Szent Margitra.
Bejártuk a romokat. Az évszázados fák árnyékában álló hírességek szobrai mellett
elhaladva a japán kert és a szökőkút szépségében gyönyörködtünk. Megálltunk a
szecessziós stílusban épített víztorony mellett is. A „Duna kapujánál” álló
Dunakeszin született községünk plébánosa és díszpolgára, a mi szeretve tisztelt Józsi
bácsink. A főútról gyalog sétáltunk a Szent Mihály római katolikus templomhoz. A
templomban, ahol megkeresztelték, méltó utóda és életművének hűséges folytatója,
Liszkai Tamás plébános szentmiséjén emlékeztünk a 100 éve született Kartal József
atya emberi nagyságára.
Dunakeszi főterén a városháza és a szökőkút, meg a tágas teret körbeölelő épületek
látványa fogadott bennünket. A Tatabánya fölötti domb tetején álló Turul
emlékműhöz is ellátogattunk. Egy kiváló soproni szállodában, a Hotel Sziesztában
hajtottuk álomra fejünket. (A következő számban folytatjuk!)
A Turulnál Tatabányán

Turucz József

ÚJ - Megjelent a kertészetek korszerűsítését támogató pályázat!
A kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása érdekében a pályázati
felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott
környezetterhelés csökkentését. A feltételeknek megfelelő projektek akár 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra
is igényt tarthatnak. A friss zöldségfélék iránti piaci kereslet évről évre növekszik, melynek kielégítéséhez időzített és
környezetbarát termesztés, valamint folyamatos szállítás szükséges. A fogyasztói igények kielégítéséhez elengedhetetlen a
zöldség és gyümölcsfélék szakszerű tárolása, amely lehetővé teszi a betárolt áru minőségének megőrzését, így egész évben
biztosítható a keresett termékek rendelkezésre állása. Ezt az igényt a termelők csak akkor tudják kielégíteni, ha rendelkeznek
korszerű tárolási és áruvá készítési rendszerekkel, továbbá bővítik, illetve korszerűsítik a jelenleg rendelkezésre álló
kapacitásokat. A pályázati támogatás ehhez kívánja őket hozzásegíteni.
(folyt. a köv. oldalon)
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A pályázaton belül két célterület érhető el, melyben a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építésén és
korszerűsítésén belül lehet tevékenységet megvalósítani, valamint kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak,
hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények
létrehozására, korszerűsítésére lehet összeget fordítani. Támogatási kérelmet jogosultak benyújtani azok a mezőgazdasági
termelők, akik igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző
teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott. A támogatási kérelmeket az alábbi szakaszokban lehet benyújtani: Első szakasz:
2020. október 19. - 2020. november 20. Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19. Bővebb információ itt:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1
Déli Napfény LEADER Egyesület

Ilonka néni 1920. szeptember 2-án született nagycsaládban. Szegény, röszkei
családból származik. 1942-ben ment férjhez, két fiúk született. Férjét 1996-ban,
egyik fiát 2010-ben veszítette
el. A röszkei Kossuth Tsz-ből
ment nyugdíjba.
Mezőgazdasági munkából éltek,
nagyon szeretett piacra járni. A
röszkei egyházközösség tagja.
21 éve él együtt unokájával,
Tündével, párjával, és dédunokájával szeretetben, tiszteletben.
Ilonka néni a 100. esztendőt a
fiatalok szeretetének, gondoskodásának, önzetlenségének köszönhetően együtt ünnepelhette családja körében. Csodás szombat
délutánt szervezett unokája Tünde, és párja Zsolt. Eme napsütötte
csodás napon körülvette fia, és menyei, három unokája, párjaik,
három dédunokája. Köszönetet szeretnénk mondani Polgármester
asszonynak, Tamás atyának megható, és szeretettel teli
köszöntőjükért, és jókívánságaikért.

FRÖHLICH BALÁZS
2020.08.12.
Anya: Fröhlichné Szabó Réka
Apa: Fröhlich Ferenc Bence

SZTANKOVICS SZOFI ZEJNA
2020.08.09.

Anya: Forgó Lilla Lúcia
Apa: Sztankovics Attila

HORVÁTH ZENTE
2020.08.21.
Anya: Horváthné Tombácz Mónika
Apa: Horváth Zoltán
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Kozmáné Vastagh Judit, mindenki Judit nénije 1980-ban lépte át
először az iskola kapuit, hogy folytassa azt az oktató-nevelő munkát,
amit édesanyjától, édesapjától, nagyapjától örökül kapott. Judit néni
tényleg mindenkinek Judit néni Röszkén, hisz az elmúlt 40 év alatt
annyi generációt tanított, hogy napjainkra már egykori tanítványait
szülőként köszönti az iskolában, ők pedig mérhetetlen szeretettel
bízzák rá saját gyermekeiket is egykori tanítójukra. Teszik ezt azért,
mert 40 év alatt, bár rendszerek és pedagógiai módszerek jöttekmentek, új tankönyvek, új irányzatok jelentek meg, számos dolog
változott, de egy dolog mindig állandó maradt: Judit néni mérhetetlen
szeretete a gyerekek iránt. Ez a szeretet az, ami hivatássá és valóban
életpályává varázsolja a sokszor kihívásokkal, nehéz feladatokkal teli
mindennapokat. Minden pedagógus kiemelkedő valamiben. Kozmáné
Vastag Judit számos területen az, de legkülönlegesebb képessége az,
hogy ő nem a szemével, hanem a szívével képes látni. Biztosan ennek
köszönhető, hogy Judit néni minden gyerekhez megtalálja a kulcsot
és gondoskodó szeretetétől megszelídül a legvadabb kisgyerek is.
Neki soha nem osztálya, hanem osztályközössége van, ahol
kiemelkedő szerep jut az egymásra figyelésnek, elfogadásnak,
gondoskodásnak és az örök emberi értékeknek.
1980 szeptember elsején képesítés nélküli pedagógusként kezdett dolgozni osztályfőnökként. Ekkor kezdte meg
tanulmányait is a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Nagy segítséget kapott munkahelyén, hisz egykori tanárai közt
dolgozhatott, akik hatalmas odafigyeléssel, szeretettel fordultak felé. Osztálytanítóként dolgozott 1985-ig, amikor
megszületett leánya. 3 év GYES után visszatért a pályára, ahol 1 évig napközis nevelőként dolgozott, majd ismét
tanítói feladatokat kapott. 1987-től napjainkig osztályfőnökként tevékenykedik. 2001-ben gyógypedagógiai
szakasszisztensi képesítést szerzett és fejlesztő pedagógusként is tevékenykedett. Fontosnak tartotta, hogy tanítványai
művészeti területeken kibontakozhassanak, így számos rendezvényen szerepeltek diákjai Röszkén és a környező
településeken egyaránt. Gitárjátékával elbűvölte tanítványait, sok dalt megtanított nekik és számtalan alkalommal írt
saját szerzeményeket is a gyerekek számára, amit mindig örömmel tanultak és adtak elő a diákok. Foglalkozásai közt is
gyakran szerepeltek dramatikus játékok, amit a gyerekek annyira élveztek, hogy rendszeresen színpadra is vitték a
darabokat. A röszkei hagyományok ápolása kiemelkedő szerepet töltött be életében, amivel továbbvitte édesapja
értékmegőrző szellemiségét. A Röszkére jellemző paprikahasítás munkafolyamatát feldolgozó darabokat ő is színpadra
vitte tanítványaival és tanórái között is szerepet kaptak a hagyományok megismerését, megőrzését ápoló programok.
Életének meghatározó élménye volt első önálló estje, melyre 2011 karácsonyán egy jótékonysági rendezvény keretein
belül került sor. Saját dalait és megzenésített verseit adta elő és jól mutatja szociális érzékenységét, hogy a bevételből a
rászoruló röszkei gyerekek karácsonyi ajándékát támogatta. Érzékenysége a másságot magukon viselők, a beteg és
rászoruló gyerekek iránt rengeteg alkalommal mutatkozott meg, hisz tanítványaival sokszor műsorozik
gyerekkórházakban, de jártak már a vakok és az idősek otthonában is. Munkásságának, szellemiségének elismeréseként
Röszke Község Önkormányzata 2000-ben Hűséggel
Röszkéért kitüntetéssel, majd 2006-ban Röszke Község
Díszpolgára címmel tüntette ki.
Kimeríthetetlen optimizmusa, soha el nem fogyó
jókedve, töretlen hite az emberi jóságban a mai napig
meghatározó az életében, Judit néni pedig meghatározó
a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola, Röszke
Község, az itt élő szülők és gyerekek, volt és jelenlegi
tanítványai szívében.
A pedagógus pályán eltöltött 40 éves hűséges
munkájáért az emberi erőforrások minisztere
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adományozott Judit néninek.
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