Röszke Község Képviselő-testületének lapja XXIX. évfolyam 10. szám

Október

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

Szeretettel meghívjuk községünk
lakóit az 1956-os forradalom
tiszteletére rendezett csendes
megemlékezésünkre, melyet
2020. október 22-én,
a forradalom előestéjén 17 órától,
a templomunkban,
szentmise keretében tartunk meg.
A szentmise után helyezzük el
koszorúinkat és emlékező
mécseseinket a templomkertben
a Hősök emlékművénél,
a II. világháborús hősök
emlékművénél, majd a művelődési ház
parkjában hajtunk fejet Nagy Imre
domborművénél és az I. világháborús
emlékmű előtt, Röszke hőseire
emlékezve.
Várunk mindenkit szeretettel!

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II. 25.)
önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális
tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek elsősorban az
aktív korúak ellátására jogosult személynek, az időskorúak járadékára
jogosult személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult
személynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.
Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában nyújtott települési
támogatás nyújtható továbbá annak, akinek a háztartásában
(családjában) az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át
(jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásonként csak egy
jogosultnak állapítható meg.
Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2020. október 26-től
november 6-ig az e célra meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.
A támogatás benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a
Polgármesteri Hivatalban kérhető. Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite
Sándorné. Telefon: 573-030, 573-041.
Röszke Község Önkormányzata

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
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. Következő időpont: 2020. november 25. (szerda)
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CSALÁDI NAP, a
már hagyománnyá
vált, minden korosztály számára
élményt és kikapcsolódást nyújtó
kedves kis rendezvény…
Ebben a felfordult
világban, egy kicsit
másképp, egy kicsit
bővebben, de elővigyázatosabban.
Szívesen szervezve,
lelkesen várva a
kilátogatókat az új
helyszínre. Várva a
gyerekeket, családokat, nyugdíjasokat.
Szombat reggel, az
eső okozta izgalmak után sorra
kezdődtek a kiváló
hangulatú események előbb a gyereknek, majd
minden vendégnek. A már jól
ismert, remek
poénokkal tarkított
Grimm-Busz
Színház előadása
mosolyt csalt a
gyerekek, de
szüleik arcára is.
Már sajnáltuk
Röfit, a főszereplőt,
de tudtuk, hogy
sorsa jobbra fordul,
szurkoltunk is neki
rendesen…
Közben szájrólszájra terjedt a hír,
hogy mindenki
kaphat kis ajándékokat a Hulladékgazdálkodási
Társulás jóvoltából,
ahol a jópofa meglepetések mellett
szemléletformáló
foglalkozáson is
részt vehettek az
érdeklődők.
(foly. a köv.
oldalon)
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Nem is tudtuk, merre menjünk… megérkezett a várva-várt ugrálóvár és csúszda, kipróbálhattuk a népi játékokat, a
felnőttek érdeklődve vettek részt a családi mozgásprogramban, vették igénybe az életmód tanácsadást. Hatalmas
versengés alakult ki a farönkdobálásnál, a gyerekek szurkoltak az apukáknak, akik erejének már csak a parkoló autók
szabtak határt.
A Holdviola együttes kellemes zenéje bejárta az egész teret, a színpad előtt ülők be is kapcsolódhattak a nagyon
színvonalas produkcióba, a többiek a büfé, az ugrálóvár mellől hallgatták a muzsikát.
Nem focizunk, nem tudunk, nem akarunk, most nem… Ajándék? Focizunk! A hirtelen szerveződött csapatok nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba, minden szép ajándék gazdára talált.
Ebben a hangulatos forgatagban, sok lehetőség között csapongva kezdtünk megéhezni… Ahogyan ez minden családi
napon lenni szokott, igazi lakoma várta a jelenlévőket. A Vadásztársaság gőzölgő isteni gulyáslevesével, teli finom
szarvashússal, a Horgászok soha el nem fogyó sülthalával mindenki jól lakhatott. És ezt a bőséges ebédet
megkoronázta a rétes, annyi féle, hogy választani is alig tudtunk.
Ennek a kellemes napnak a fonalát vette fel a röszkei Generációk együttes, akik késő estébe nyúlóan szórakoztatták a
nagyérdeműt. A különböző stílusok, ritmusok keveredése, a lelkes előadás biztosította a sikert a röszkei közönség előtt.
Az esti hideg sem szegte kedvét a lelkes közönségnek, hogy táncra perdüljön, ezzel zárva a 2020. ÉVI CSALÁDI
NAPOT.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával emelte a nap fényét, aki hozzájárult, hogy ilyen sokan jól érezzük magunkat,
kicsit kárpótolva a szeretett falunapért!
Bodor Mónika
Az eseményről készült fotók megtekinthetők a www.roszke.hu és Röszke Facebook oldalán.

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 jövedelem-nyilatkozat, 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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Tisztelt Röszkeiek!
A járványhelyzet kapcsán szeretném minden röszkei
lakos figyelmét felhívni, hogy továbbra is kövessék az
előírt központi utasításokat és protokollt, mely
elsősorban a maszk használatára, a biztonságos
távolságtartásra és a fokozott higiéniára, gyakori
kézmosásra hívja fel a figyelmet. Kérjük tartsák be,
önmaguk és szeretteik védelme érdekében! Most már
minden közösségi térben kötelező a szájmaszk
használata, a röszkei kispiacon is kérjük, hogy az
eladók és a vásárlók egyaránt viseljenek maszkot!
Vigyázzunk magunkra és idősebb családtagjainkra,
tartsuk be az előírásokat, mindannyiunk, a Röszkén
élők érdekében!
A település belterületén elhelyezett üveggyűjtő
konténerek használatát illetően több bejelentés is
érkezett
önkormányzatunkhoz.
Kérem,
hogy
rendeltetésszerűen használják a konténereket, és abba
csak, és kizárólagosan üveg hulladék kerüljön! A nagy
méretű, öt literes befőttes üvegek nem férnek be a
bedobónyíláson, azokat kérjük, hogy vagy a
hulladékudvarra, vagy a művelődési ház épülete
melletti gyűjtőszigeten elhelyezett konténerbe vigyék!
Kérem, kérjük, ne hagyják az üvegeket a konténerek
mellett, balesetveszélyes, mindemellett az ingatlan
tulajdonosok, akik háza elé a konténer lehelyezésre
került többször jelezték önkormányzatuknál, hogy
rendkívüli módon zavaró és bosszantó a konténer
mellett
halmozódó
üveghulladék.
Legyenek
partnereink ebben a nem nagy fáradtságot igénylő
dologban, amely egyedül csak egy kis odafigyelést
igényel a hulladék lerakójától!
Sokunk örömére megvalósult a József Attila utca
belterületi szakaszának felújítása, az úttest teljes
szélességben új aszfaltburkolatot kapott! Sok éve már
és nagyon sokszor egyeztettem ez ügyben az út
kezelőjével a Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei
vezetőjével és munkatársaival. Óriási előrelépés, hogy
ez a munka megvalósult! Az a reményem, hogy sokan
örülnek az új utunknak! Sajnálatos azonban, hogy az
örömünkbe némi üröm is vegyül, hiszen az úttesttel
elégedettek vagyunk, de az ingatlanokhoz vezető le- és
felhajtást szolgáló bejáró csatlakozások nem megfelelő
módon készültek el, és az út két szélén a csapadékvíz
elvezetését szolgáló, terméskőből kirakott vízelvezető
folyóka sem tudja már betölteni azt a funkciót, amit a
felújítás előtt. Ebben a pillanatban ezt a helyzetet nem
tudjuk megfelelő módon orvosolni, azt szeretnénk

elérni, hogy a bejárók gondja rendeződjön egy mart
aszfaltos
pótlással,
ami
megkönnyíti
az
ingatlantulajdonosok be- és kihajtását az úttestre.
Kezdeményeztem egy bejárást és egyeztetést a közút
megyei vezetőjével ez ügyben. Remélem, partnereim
lesznek a bejárók javításában. Ezzel egy időben
elindul egy geodéziai felmérés az önkormányzat
megbízásából, ami azt hivatott felmérni, hogy milyen
beavatkozások szükségesek annak érdekében, hogy az
út melletti vízelvezetés is működjön. Készül egy
állapotfelmérés és a hozzá tartozó műszaki megoldást
tartalmazó javaslat is. A kivitelezést ebben az évben
biztosan nem tudjuk megkezdeni, hiszen jelen
pillanatban a felmérések indultak el, és a műszaki
megoldás ismeretében tudjuk csak majd a projekt
költségvetését elkészíttetni, ami előreláthatólag több
millió forintos nagyságrendű lesz. A reményem az,
hogy a jövő évben lesz forrásunk arra, hogy a bejárók,
a vízelvezetés és az út padkája is elkészüljön. Addig is
mindenki türelmét és megértését kérem.
Ebben az évben még nem kezdtünk hozzá úgy, mint
más években az Egészséghét szűrővizsgálatainak
szervezéséhez sem, hiszen a pandémiás helyzet
minden tervet felülírt és ír még a mai napig is az
életünkben. Szakemberek szerint várhatóan ez a
veszélyhelyzet jövő év közepéig is eltarthat.
A felelős döntésünk e programunk kapcsán az, hogy a
jövő évben nem rendezzük meg az Egészséghét
programjait
tavasszal,
megvárjuk,
hogy
a
veszélyhelyzet
elmúljon,
vagy
jelentősen
csökkenjenek a kockázatai. Nem akarjuk veszélybe
sodorni az időseket és senkit sem, aki az
egészséghéten szeretne vizsgálatot kérni. Arról nem is
beszélve, hogy orvosokat, szolgáltatókat sem lehet
ebben az időszakban találni arra, hogy Röszkén
szűrővizsgálatokat tartsanak. E program kapcsán is
kérem a türelmüket, a Suttogó oldalain keresztül a
szokásos módon meg fogjuk hirdetni az
Egészséghetet, ha azt már biztonsággal, senkit nem
veszélyeztetve tudjuk megrendezni 2021-ben.
Jó egészséget kívánok minden Röszkei lakosnak, s
kérem, vigyázzanak magukra, tegyenek meg minden
óvintézkedést annak érdekében, hogy megőrizzék
egészségüket!
Borbásné Márki Márta
polgármester

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete nevében köszönjük mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták szervezetünket.
A felajánlásokból 71.811 Ft-ot kaptunk, amelyet az egészséges életmódhoz kapcsolódó
programjaink lebonyolítására fordítunk.
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2020.09.30-ai üléséről:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(II. 12.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtása
kapcsán tárgyalt tájékoztató keretében elhangzott, hogy a
2020. évi eredeti költségvetés 806.161.206 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel került elfogadásra. Az I. félévben
történt módosítások után a bevételi és kiadási előirányzat
874.090.432 Ft-ra emelkedett. Az Önkormányzat és
intézményeinek bevétele az I. félévben 499.199.299 Ft-ban
realizálódott, amelynek 42,8%-a pénzforgalmi, a
fennmaradó rész pedig finanszírozási bevétel. A
költségvetési bevételek (212.035.763 Ft) 94%-a működési,
a 6%-a pedig felhalmozási bevétel. A kiadások I. félévi
teljesítése 303.053.401 Ft, amelyből a költségvetési
bevételek 189.400.642 Ft-ot tettek ki. A pénzforgalmi
bevételek 95,5%-a működési, 4,5%-a felhalmozási célú
volt.
A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola részéről Szécsényi
Marianna
intézményvezető
asszony számolt
be.
Intézményvezető asszony az írásbeli beszámolóját
kiegészítve, többek között kiemelte azt, hogy az
intézménybe a 2019. október elsejei statisztikai jelentés
alapján 188 tanuló járt. A tanév végi létszámadat szintén
188 fő volt. Szakos ellátottságuk 100 %-os. Az
intézményvezető asszony köszönetét fejezte ki az
Önkormányzatnak az elmúlt évben kapott támogatásért,
segítségért.
Ördög Tibor ügyvezető tájékoztatása szerint a 2019-es
évben a Kft. az adó megfizetése után 4.559 e Ft mérleg
szerinti eredményt ért el. 2019-ben összesen 24 új kábeltévé
előfizetői szerződés megkötésére került sor és 28 db
kikapcsolás volt. Az internet vonatkozásában 2018-ban 44
új szerződéskötés történt.
A Képviselő-testület a Röszkei Kábeltévé Kft. 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
részéről Szekeresné Makra Katinka intézményvezető
asszony számolt be. Az intézményvezető-helyettes asszony
megköszönte polgármester asszonynak, a képviselő-testület
tagjainak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak azt, hogy
biztosítják intézményük számára a működési feltételeket és
segítenek a problémák megoldásában.
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 104. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a törvényesség
biztosítása érdekében ellenőrizte a Röszkei Százholdas
Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde bölcsődei
intézményegysége házirendjét és megállapította annak
jogszerűségét.
A testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdésének i) pontjában foglaltak
alapján ellenőrizte a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde óvodai intézményegysége házirendjét
és megállapította annak jogszerűségét.
A Képviselő-testület a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda
és Zsebibaba Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év

munkatervét megismerte és megtárgyalta, valamint a
nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
A testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltak alapján jóváhagyta a
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 25. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a Szervezeti és
Működési Szabályzat rendelkezéseivel egyetértett.
A testület a Röszkei Településfejlesztő-üzemeltető és
Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. ”v.a.”
Egyszerűsített éves beszámoló 2020. végelszámolás vége
üzleti évről elnevezésű beszámolóját, a kiegészítő
mellékletet, a közhasznúsági jelentést és a Kft.
megszűnésével kapcsolatos egyéb döntési javaslatokat
megtárgyalta és azokat elfogadta.
A testület döntött arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület elfogadta a kulturális intézményben
foglalkoztatottak jogviszonyának módosulása miatt
elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratának módosítását.

A testület az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2013. (VI. 12.)
számú önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak
alapján az önkormányzat tulajdonát képező Röszke
belterület 1128 hrsz-ú kivett közterület művelési ágban
lévő ingatlan kivett beépítetlen területté történő
átminősítéséről döntött.
A
Képviselő-testület
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.
§ d) pontjában foglaltakra tekintettel elfogadta a Röszkei
Polgármesteri
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát.
A testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény 83. § és 231. §-ában foglaltak
alapján elfogadta a Röszkei Polgármesteri Hivatal
Hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól
szóló szabályzatát.
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a Röszke
belterület 526 hrsz.-ú közterületet Tiszavirág utcának
kívánja elnevezni és egyidejűleg felkérte a polgármestert,
hogy a javaslatot véleményezésre küldje meg a
Földrajzinév-bizottságnak.
A Képviselő-testület csapadékvíz elvezetés céljára
létesítendő szolgalmi jog alapítására vonatkozó, a Röszke
belterület 463/1 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan
tulajdonosa és Röszke Község Önkormányzata, mint a
Röszke belterület 458 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan
tulajdonosa között kötendő megállapodást jóváhagyta.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

6. oldal

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak támogatásának
kifizetési időpontjairól
Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult ügyfeleket, hogy a 2020.
november 1-jei jogosultság alapján kiutalandó pénzbeli
támogatást személyesen vagy meghatalmazott útján
tudják felvenni a Röszkei Polgármesteri Hivatal
házipénztárában.
Az átvételre kijelölt napok:
2020. november 23. (hétfő) 8.00-16.00 óráig,
2020. november 24. (kedd) 8.00-16.00 óráig.
2020. november 25. (szerda) 8.00-16.00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált
gyermekeket, hogy a támogatás átvételéhez érvényes
személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák
magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben a
juttatásra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy
fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az
átvételhez írásos – személyazonosító adatokat
tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott – meghatalmazás
szükséges.
Együttműködésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI
RENDJÉRŐL
Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Röszkei Polgármesteri
Hivatalban az ügyfélfogadás ideje az alábbi:
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-12 óra és 13-16 óra
Csütörtök: szünetel az ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óra
Ügyfeleket kizárólag a fenti ügyfélfogadási időben
fogadunk, ezért kérjük, hogy hivatalunkat ekkor
keressék fel.
Az ügyfelek és az ügyintézők egészségének védelme
érdekében az ügyfelek csak korlátozott létszámban, a
szájat és az orrot eltakaró maszkot viselve, egymástól
legalább 1,5 méter távolságra tartózkodhatnak a
Polgármesteri Hivatal épületében.
Személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetésre
lehetőség van telefonon a 06 62/573-030-as számon.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Röszkei Polgármesteri Hivatal
Bite Sándorné sk.
ügyintéző

RENDKÍVÜLI BEJELENTÉS: VISSZA NEM
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS CSALÁDI HÁZAK
NAPELEMES RENDSZEREIRE!
Magyar és európai uniós forrásból 30-40 százalékos vissza nem térítendő támogatást is nyerhetnek majd a családi
házak tulajdonosai napelemes rendszerek telepítésére - jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai
miniszter pénteken Zalaegerszegen.
Hosszú ideje nem volt elérhető valóban vissza nem térítendő napelemek telepítését szolgáló lakossági pályázat,
így a pályázati kiírást nagy várakozás övezi. Az elmúlt három évben csak egy 90%-ban hitelt, 10%-ban önerőt
megkövetelő uniós pályázatból lehetett a családi házak energiahatékonysági beruházásait, például napelem
felszerelését megfinanszírozni.
További részletek a pályázati felhívás tervezetének megjelenésekor várható, melyről a Pályázati Hírek oldalon is
beszámolunk majd. A pályázat még nem került kiírásra, így jelenleg nem nyújtható be
Déli Napfény LEADER Egyesület

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 9-én és 10-én Röszke településen
az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási és víztározó medence
fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez az Alföldvíz Zrt.
A település egyes részein a jelzett napokon 9-15 óra között
időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.
Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

7. oldal

Mesefelolvasó verseny
Benedek Elek, „a nagy mesemondó”
születésnapja a Magyar Népmese
Napja. Ebből az alkalomból a 3.a és
3.b
osztályban
mesefelolvasó
versenyt rendeztünk.
A versenyzők alaposan felkészültek,
és a saját maguk által választott mesét
olvasták. Kifejezően, sokszor „kis
színész” módjára adták elő a
történeteket.
Köszönjük Karai Gizella néninek a
zsűrizést, Judit néninek a szervezést,
a versenyzőknek a felkészülést, és
Kinga néninek a fotózást!
A 3.a és 3.b osztály tanulói

Furának lenni szuper!
„Furának lenni jó!”- Ez volt Vámos Robi foglalkozásának címe, melyen a
drámapedagógiai foglalkozásra jelentkező, színdarabra készülő alsó és felső
tagozatos diákjaink vehettek részt.
A foglalkozás a jól megszokott Robis, fesztelen, könnyed, vidám hangulatban folyt
olyan fontos kérdésekkel, mint például hogy „Ki is vagy Te?, Milyen is vagy Te?,
Mersz-e igazán az lenni, aki vagy és mered-e vállalni magad akkor is, ha mások
szerint az fura?”. A kemény kérdéseket a színes, rajzos és kreatív feladatok tették
pillekönnyűvé és végtelenül gyermekivé, majd mind levontuk a tanulságot:
Mindenki úgy a legjobb, legértékesebb, legszebb és legokosabb, ahogy éppen van,
furának lenni pedig egyáltalán nem fura, sőt nagyon is izgalmas és különleges
dolog.
A foglalkozás a Nemzeti Tehetség Program hazai és a határon túli művészeti
tehetséggondozó programok támogatására kiírt, nyertes pályázatból valósult meg.
Kozma Zsófia

Főzőcske a szabadban, azaz
osztálytalálkozó a szülőkkel

Rajzkiállítás
Fazekasné Molnár Éva tanítónő
szervezésével az iskola aulájában
tekinthetjük meg azokat a rajz órai
alkotásokat, melyeket a negyedikesek
alkottak az elmúlt tanévben, a
digitális oktatás ideje alatt.
A közel 50 rajz többnyire grafittal,
színes ceruzával, zsírkrétával és
vízfestékkel készült. Az alkotásokat a
vakáció, a tenger élővilága és a
csodálatos virágmezők ihlették.
Mészáros Kitti, Juhász Liza
(Olvasóköri tagok)

Történt egyszer, hogy az egyik
vasárnap rendhagyó osztálytalálkozót
tartott a 6. osztály.
A különleges esemény helyszíne a
nagy játszótér volt, ahol a szülők és
András bácsi főzőcskéztek. Az időjárás
csak részben kedvezett nekünk, mert
ugyan az eső nem hullajtotta ránk
hideg cseppjeit, a hőmérő higanyszála
azonban alacsony fokot mutatott.
Miközben a felnőttek a finom eledelre
figyeltek,
addig
mi,
gyerekek
kedvünkre játszadoztunk: fociztunk
(gondosan ügyeltünk arra, hogy
elkerüljük egymás bokarugdosását), és
megmásztuk a játszótér kötélpiramisát.
Mondanunk sem kell, hogy nagyon jól
éreztük magunkat ezen a napon!
B&K Olvasókör

Október 6.
Az október 6-ai megemlékezéséről, a
szokásokhoz híven, a hetedik osztály
gondoskodott. A koronavírus miatt nem
gyűlhettünk össze a sportcsarnokban,
ezért Kissné Veres Györgyi tanárnő és
Árva Béla rendszergazda irányításával
a csoportszobában vettük fel az ünnepi
műsor
szövegét.
Másnap
az
iskolarádióban hallgathattuk meg a
méltó
megemlékezést
az
aradi
vértanúkról.
7. osztály

Családi délután a nagy játszótéren
Egy nyárvégi délutánra találkozót beszéltünk az
osztálytársakkal és a tanárnőkkel (Szilvi nénivel és
Anna nénivel) a nagy játszótérre. Szólt a zene,
futkároztunk és sok-sok nasit ettünk. Nagyon jó volt
játszani végre a társakkal, főleg „Stopföldet”. A
csúcspont az volt, amikor Szilvi néni kiosztotta a
négy év alatt összegyűlt játékokat. Jó, hogy
iskolakezdés előtt kicsit együtt játszhattunk! Szívesen
megismételnénk ezt a szép délutánt bármikor!
Kaszás Petra és Szurcsik Sára 5.o

8. oldal

"Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem,
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Onnan nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét."
(Petőfi Sándor)

A közelítő ősz minden falun és tanyán élő emberre más-más feladatot ró. A
betakarítás utolsó mozzanatai, az őszi vetések, a tüzelőről való gondoskodás, a
lakókörnyezet rendbetétele jelentik a tennivalókat. Egy dolog azonban közös: az ősz
mindenkinek a színesedő levelek csodálatos látványát is jelenti. Idén a szeptember
végi, október eleji, nyári kánikulát idéző napok ebben is változást hoztak. Színesedés
helyett szárazra perzselődött levelek hullanak a fákról, csörgősre száradt kukorica
leveleket kerget a szél. Fogynak a feladataim a tanya körül, így könyvespolc
rendezgetésbe kezdtem. Kezembe akadt egy érdekes könyvecske, aminek eddigi
mellőzését talán kis mérete indokolja. 1914-ben adták ki, tehát több, mint 100 éves, de a benne leírtak örökérvényűek,
ma is helytállók. A címe: Vadásznaptár 1914 X. évfolyam. Én most az 1995-ben megjelent, új kiadást tartom a
kezemben, és ajánlom minden vadász-érdeklődésű olvasómnak. Olvasás közben ízlelgetem a korabeli csodálatos
nyelvezetet, amelyből néhány szót most kiragadok: bikanyál, sörtevad, lotyósneff (nagygoda), halcsiszár (szürkegém),
sorvasztó fickó (nullássörét). Ha valaki szeretne belelapozni ebbe az érdekes kis könyvbe, szívesen kölcsönadom.
A vadászterületen az őzsuták és gidák selejtezése folyik, ami a létszámbeállítás céljából fontos tevékenység. A röszkei
vadászok nagy súlyt fektetnek a téli vadetetésre szánt takarmány biztosítására, csakúgy, mint az október végi,
november eleji nyúl és fácánvadászatok megrendezésére. Ez utóbbi lehetőséget biztosít a vadászbarátságok
elmélyítésére a vendéghívásokkal, és a vadászok egész évi fáradságos munkájának jutalmazására azzal, hogy finom
vadételek kerülhessenek a családok asztalára. Lakókörnyezetünkben is észrevehetők az ősz közeledtének jelei.
Tanyánk felett a reggeli órákban kisebb kék-galamb csapatok szálltak Dél felé. Ezek a madarak az Alföldön nem
költenek, más tájakról érkeztek. Nem sok idő kell már, hogy az Északról érkező daru csapatok megjelenjenek felettünk,
amik most még a Hortobágyon gyülekeznek, számuk megközelíti majd a kétszázezret. Közülük sokan megszakítják a
vonulást, elidőznek a vadföldnek meghagyott kukorica táblákon, ahol a csövek kiverésével nagy kárt okoznak. Más
témában ugyan, de az őszhöz kapcsolódik hasznos segítőtársaink, a sünök védelme. Ezidőtájt keresnek maguknak
telelőhelyet, ahová "bevackolnak." Óvatosan közelítsük meg a levélkupacokat, rőzserakásokat, és ha szundikáló sünt
találunk, ne háborgassuk!
Hogy vadászélmény is kerüljön írásomba: A nyolcvanasas évek végén egy Tolna megyei kis faluba, Lakócsára kaptam
meghívást Józsi barátomtól. Emlékezetes hely számomra, mert korábban az első gím bikámat itt ejtettem el. A
meghívásnak október közepén tudtam eleget tenni. Kellemes, napsütéses őszi időben érkeztem. Mindig örömmel
mentem, mert az egész család szeretettel várt. A Lugi erdőbe mentünk vadászni, ami a vadászterület legszebb része.
Vegyes erdő, amelyben az újulattól a százéves szálas tölgyesig minden megtalálható. 250 méterenként széles
keresztnyíladékok szabdalták a területet, amelyeken magaslesek álltak. Ott tartózkodásom utolsó hajnalán még
cserkelni indultunk. A falut elhagyva tapasztaltuk, hogy sűrű köd ereszkedett a tájra, ezért úgy döntöttünk, hogy lesre
ülünk. Még sötét volt, amikor elfoglaltam a helyem. Világosodott, és azzal szembesültem, hogy a látótávolság
mindössze 40 méter. Hallgattam a csendet, amit csak a hulló makkok ágról-ágra koppanásának hangja tört meg. Úgy
terveztük, hogy 8 óráig maradunk. Úgy fél 8 lehetett, mikor a sűrű ködben egy állat körvonalait láttam kirajzolódni.
Távcsövem segítségével megállapítottam, hogy az őznél nagyobb, a szarvasnál kisebb vadat látok. Eszembe jutott,
hogy barátom már beszélt a dám megjelenéséről területükön, de elejteni még senkinek sem sikerült. Lassan oszlani
kezdett a köd,és a céltávcsőben tisztán láttam, hogy egy dámbika áll előttem. Október 15-e volt, és meglőttem a bikát.
Barátom töretként tölgylevélen néhány szál őszi kikericset nyújtott át, és szeretettel gratulált.
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,
30/474-9999, 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

9. oldal
A koronavírus kapcsán tavasszal érvénybe lévő korlátozások miatt az
elhalasztott
horgászversenyekből
elmúlt
időszakban
két
horgászversenyt is tartottunk. Szeptember 19-én harminc horgász
részvételével az egyéni, míg október 4-én 12 csapat (36 horgász)
részvételével a csapatversenyt.
Az egyéni horgászversenyen helyezést elért horgászok:
Gyermek kategória: I. Szurcsik Sára (R.S.T.E) 965 gr,
Ifjúsági kategória: I. Görög Ádám (Bordány) 1230 gr, II. Osznovics
Mátyás (R.S.T.E) 510 gr,
Felnőtt kategória: I. Szűcs Tamás (Szőke Tisza HE) 7665 gr, II. Dr.
Kisznyér Péter (R.S.T.E) 5960 gr, III. Tombácz Lajos (R.S.T.E)
5670 gr. Legnagyobb halat kifogó horgász: Szurcsik Tibor (R.S.T.E)
2370 gr.
Csapat horgászversenyen helyezést elért horgászok:
Szektor első hely: A szektor Kónya Zoltán (VIVATEAM) 6540 gr, B
szektor Dr. Imreh Szabolcs (Kósza Küszök) 7350 gr, C szektor
Patkó Tamás (Szőke Tisza) 10100 gr.
Csapat I. Kósza Küszök 5 helyezési pont (Dr. Imreh Szabolcs, Dr.
Kisznyér Péter, Frank Milán),
II. Horgos 12 helyezési pont
(Ljubomir Knezevics, Franc
Tomasz, Kiss Károly Róbert),
III. Szőke Tisza HE 13 helyezési
pont (Patkó Tamás, Szűcs Béla,
Halasi János). Legnagyobb halat
kifogó horgász: Fülöp János 3000
gr (Legjobbak).
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület megrendezi
ŐSZI ÉVADZÁRÓ EGYÉNI FEEDER BOTOS
HORGÁSZVERSENY elnevezésű nyílt nevezéses egyéni
horgászversenyét, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2020. október 24 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
Sörözőnél, Röszke, Fő u. 163.
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: 3000Ft/fő (felnőtt), 1000 Ft/fő (ifi). 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. október 22-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 gramm).

Általános szabályok: Horgászkészség 2db feeder bot –
botonként 1-1 horog, etetőkosár típusa, előkehossza és a
horog mérete nincs korlátozva. Kapásjelző használata tilos!
Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége maximum 10
liter. Ezenkívül még összesen 2 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 VERSENY IDEJÉRE A GYÁLAI
HOLT-TISZA LISZTES BÖGÉJÉN
HORGÁSZATI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN!
A rendezvény felelőse: Magyari László 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László
elnök

10. 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

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

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

11. oldal

12. oldal

*/

SORSFORGATÓ
Feladványunk két kiemelt
sorában Tupac amerikai énekes
merész megállapítását
olvashatják.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megoldása: Az egyetlen
valami, amely miatt földünkön
félni kell, az ember.
A Forró Fogadó felajánlásának
nyertese:
SZŰCS SZILVESZTER
Nyereményével kapcsolatban
Forró Csabát keresse: 62/273245 vagy 30/928-9544 számon.
A Palladium Menedzsment
által felajánlott Freakency –
Németh Gábor bűvész
műsorra, 4 x 2 fő részére szóló
belépőjegyet nyerte:
Ábrahám Imréné,
Bajusz Boglárka,
Kiss Krisztián és
Marsi Sándor
Az esemény időpontja és
helyszíne: 2020. 12.05.,
szombat, 17:00–18:30, Magyar
Házak Nonprofit Kft., Szeged,
Közép fasor 1-3.
www.palladiumszeged.hu
A nyertesek a
palladiumszeged@gmail.com

címen tudnak jelentkezni.
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.

13. oldal
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. szeptember 13.: Miklós Regina,
Miklós Péter Zsolt és Sáfár Gabriella gyermeke
2020. szeptember 13.: Márki Zília Nara,
Márki Gábor Csaba és Muráti Rebeka gyermeke
2020. szeptember 20.: Újházi Kira,
Újházi Tibor Zsolt és Szél Renáta gyermeke
2020. szeptember 20.: Biczók Zsombor,
Biczók Attila Gábor és Szél Renáta gyermeke
2020. szeptember 20.: Ördögh Gergő,
Ördögh Gábor László és Lőrincz Anita gyermeke

2020. szeptember 20.: Horváth Zente,
Horváth Zoltán és Tombácz Mónika gyermeke
2020. szeptember 27.: Tóth Kira Zsuzsanna,
Tóth Gábor és Schneider Adrienn Csilla gyermeke
ESKÜVŐ:
2020. szeptember 26.: Dávid János és Kovács Fanni
TEMETÉS:
2020. szeptember 16.: Tóth Pál István
(†2020. szeptember 7., életének 79. évében)

Az óvodai hittanos foglalkozásokat keddenként 16.15-től tartjuk a Százholdas Pagony Óvodában Oláh Dóra óvónő
vezetésével.
Október 31-én, szombaton 9 órától közös temetőtakarításra várjuk az egyházközség híveit.
Mindenszentek ünnepen és Halottak napján a mise- és szertartásrend az alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:
9 óra: ünnepi szentmise a templomban
14 óra: szentmise elhunyt szeretteinkért a temetőben
November 1. vasárnap,
18
óra: gyertyafényes csendes szentmise a templomban, utána
MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE
szentségimádás zenehallgatással (Ennio Morricone: Requiem)
November 2. hétfő, HALOTTAK NAPJA 17 óra: latin nyelvű szentmise a templomban

Bálint Sándor Hagyományőrző Program a szakrális népi kultúra ápolásáért Röszkén
2020. november – ’Idegenek’ Magyarhonban/ Magyarok ’Idegenben’
Szentek/ szimbólumok/ szokások
F I L M K L U B
november 11., 17.45 óra, Kartal-ház –A magyarság szentjei I., magyar ismeretterjesztő dokumentumfilm, 2018. 60’
november 18., 17.45 óra, Kartal-ház –A magyarság szentjei II., magyar ismeretterjesztő dokumentumfilm, 2018. 62’
november 25., 17.45 óra, Kartal-ház –A magyarság szentjei III., magyar ismeretterjesztő dokumentumfilm, 2018. 63’
K Ö N Y V K L U B (a röszkei plébánia könyvtárának kincseiből)
november 12., a 17 órakor kezdődő mise keretében – Magyarok idegenben I.
november 15., a 9 órakor kezdődő mise keretében – Idegenek nálunk I.
november 19., a 17 órakor kezdődő mise keretében – Magyarok idegenben II.
november 22. , a 9 órakor kezdődő mise keretében – Idegenek nálunk II.
november 26., a 17 órakor kezdődő mise keretében – Magyarok idegenben III.
november 29. , a 9 órakor kezdődő mise keretében – Idegenek nálunk III.
D r á m a p e d a g ó g i a i m ű h e l y m u n k a
október 19., november 9., november 16. – téma: A SZENTEK ÉS SZIMBÓLUMAIK (rózsa, korsó, kenyér)
S z í n é s z p e d a g ó g i a i m ű h e l y m u n k a
november 13. – bemutató előadás KONDOR BÉLA: BUKOTT ANGYAL c. képéhez
K I Á L L Í T Á S
november 15. – TURUCZ JÓZSEF TRIANON 100. c. kiállításának megnyitója a délelőtti szentmisét követően
[Programjaink az EFOP-1.3.7-17- BÁLINT SÁNDOR HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A SZAKRÁLIS NÉPI
KULTÚRA ÁPOLÁSÁÉRT RÖSZKÉN elnevezésű projekt keretében kerülnek megvalósításra].
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Lakoma a Kartal-házban

14. oldal
VENCEL NAPI BORSZENTELÉS
Szeptember 28-án templomunkban szentmisén emlékeztünk a csehek
legnagyobb védőszentjére, a szőlők és a bor tisztelt patrónusára, a fiatalon
elhunyt Szent Vencel vértanúra. A szertartás alatt Liszkai Tamás atya
megáldotta az oltárra helyezett bort. A nyári zarándokút eseményeit
felelevenítő vetítettképes beszámoló után a szentmisén résztvevők az
egyházközség vendégeként lakomán vettek részt a Kartal házban, ahol a
szertartáson felszentelt bor is asztalra került.
Turucz József

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ZARÁNDOKÚT II. RÉSZ
Másnap reggel a híres szlovákiai zarándokhelyre a történelmi
Magyarország területén legelső Mária zarándokhelyre, Máriavölgybe
indultunk. Több legenda is született a hely történetéről. Az egyik szerint a
13. században egy remete lakott a völgyben csordogáló forrásnál. Faragott
egy Szűzanya szobrot s bevitte a remetelakba. Rablók jelentek meg a
környéken és menekülnie kellett. A szobrot a forrás kútjába rejtette. Az
egyik rabló betelepedett feleségével a remete házikójába. Torzszülött
gyermekük született. Az asszony kétségbeesésében a Szűz Máriához
imádkozott és közbenjárását kérte, hogy a kisfiú meggyógyulhasson. A
Szűzanya álmában azt tanácsolta neki, hogy mossa meg gyermekét a
forrás kútjának vizében. Miután ezt megtette, a fiúgyermek meggyógyult.
Később az asszony férje megtalálta a Szűzanya szobrot a kútban. Fából kis Szűz Mária Születése templom és Pálos kolostor
kápolnát épített s a szobrot elhelyezte benne. Amint a csodálatos
gyógyulásnak híre ment, a forrás és a kápolna zarándokhely lett. Még a
király is meglátogatta. Nagy Lajos templomot építtetett és kolostort az ott
élő pálos remetéknek. A templomot Szűz Mária születésének tiszteletére
1380-ban szentelték föl. Tamás atya tájékoztatója után körbejártuk a Szent
Anna a Szent Kút és a Mária kápolnákat. Megnéztük a Szent Flórián
szobrot, betértünk a gótikus templomba is. Zarándokutunkat Pozsonyban
folytattuk. Buda elfoglaláDévény vára
sakor 1541-ben a pálos
rend apácái előbb Nagyváradra, majd Nagyszombatra menekültek a törökök
Tamás atyát hallgatjuk a Lurdi barlang előtt
elől. Végül a pozsonyi
Klarisszák templomában telepedtek le. Magukkal
vitték Árpádházi Szent
Margit maradványait, ruháit, ereklyéit, amiknek
később nyoma veszett.
A Klarisszák templomát
Barátok a várfokán
nem láthattuk belülről,
ezért a templom melletti kis
utcában emlékeztünk a régmúlt eseményeire. Körülnéztünk a várban. BelA Klarisszák templománál
városi sétánk során a Szent
Márton koronázó templomba is betértünk. Dévény vára volt következő
úticélunk. A település melletti domb tetején magasodó vár hatalmas területen
terpeszkedő romjai megkapóan szép látványt nyújtanak. A vár fokáról a
Kárpát-medencére letekintve láthattuk, amint észak felől a vár alá érkező
Morva folyó sötétsárgás vize a déli irányba kanyarodó kékesszürke Duna vizével találkozik. A vár múzeuma a várdomb
gyomrában a hajdanvolt erőd régészeti leleteit; használati tárgyakat, szerszámokat, fegyvereket, vereteket, pénzérméket
mutatja be. A Szlovákiában átélt élményeket már „itthon”, vacsora közben dolgoztuk fel. A szállodánk éttermében elköltött
vacsora után Sopron esti fényei hívogattak bennünket. A zarándokút aznapi porát pedig a messzeföldön ismert, híresnevezetes Gyógygödör Borozó évszázados téglaboltívei alatt öblögettük le. (A következő számban folytatjuk.)
Turucz József

15. oldal

Óvodánk őszi programjai idén rendhagyó módon valósultak meg.
Minden csoport családiasan, szűk körben ünnepelte meg a Magyar
népmese napját, a Zene világnapját, valamint az Állatok
világnapját.
Az ősz beköszöntét követve elérkezett a szüreti időszak is az
óvodába. A gyermekek egy falusi élményszerző séta keretein belül
csodálhatták meg a szebbnél szebb paprika füzéreket, illetve a
paprikákat a kiskertekben. A legnagyobbjaink ellátogattak Vas
Róbert helyi vállalkozó üzemébe, ahol megismerkedtek a
fűszerpaprika őrlemény készítésének folyamatával. A kirándulás
Paprikahéten meglátogattuk
élményeit még napokon keresztül mesélték és rajzolták a
a Vas család paprikaüzemét
gyermekek. A házigazdák által felajánlott őrölt paprikát
megkóstoltuk hagyományos zsíros kenyéren, ez kimondottan
fejedelmi csemege volt.
Az Európai autómentes napot az óvodában is megtartottuk.
Igyekeztünk ezzel a megmozdulásunkkal is hangsúlyozni a
fenntarthatóság és a bolygónk védelmének fontosságát. Örömmel
tapasztaltuk, hogy az óvodás gyermekek nagytöbbsége kerékpárral
vagy más alternatív közlekedési eszközzel érkezett aznap óvodába,
még a Szegedről érkező felnőttek is busszal vagy biciklivel jöttek
ezen a napon.
Az óvoda udvarán is őszi munkálatok zajlottak. Összegereblyéztük
a faleveleket, valamint a szüretelés élményeit és tapasztalatait
játszottuk el újra is újra a homokozókban és a csoportszobákban is.
Játékból mi is szüreteltünk paprikát és felvételeket néztünk arról,
A zsíroskenyér csemegére is
hogy hogyan fűzik a paprika füzéreket a hatalmas tűkkel. Ezt ki is
pirospaprikát szórtunk
lehetett próbálni az ügyesebb nagycsoportos korú gyermekeknek, az
óvónénik irányításával.
A Magyar népmese napja alkalmából idén nem vártuk a kedves
szülőket vendégségbe a csoportokba mesélni, ehelyett az óvónők
változatos eszközökkel, bábokkal, diavetítővel, érdekes képekkel
meséltek szebbnél szebb magyar népmeséket a kispajtásoknak, akik
ezeket áhítattal hallgatták.
A Zene világnapja is a csoportokon belül zajlott idén. A gyermekek
változatos játékok segítségével ismerkedtek meg a hangszerekkel és
különleges hangjukkal. Ahol lehetőség volt erre, furulya
segítségével élő muzsikát is varázsoltak a csoportba az ügyes óvó
nénik.
Az idei év madarát - az erdei fülesbaglyot, hüllőjét - a keresztes
viperát, halát - a süllőt, emlősét - a vidrát, városi madarát - a
vörösbegyet ünnepeltük, többi társukkal az Állatok világnapja
Kukoricamorzsolás a Manótanyán
alkalmából.
A csoportok idén a röszkei zöldség és gyümölcskínálatot tekintették meg a Szent Antal téri zöldséges üzlet, valamint a
piac jóvoltából. Legkisebbjeink is nagy önbizalommal mutogatták kedvenc csemegéiket az árusok asztalain. Az
ismerős gyümölcsöket és zöldségeket a csoporton belül mindenki feldolgozta, ki-ki befőttet készített, valamint aszalt,
de volt olyan is, aki nyersen kóstolt meg mindent.
Az ősz élményekkel, programokkal, örömmel indult, bízunk benne, hogy az év további része is hasonlókkal kecsegtet
bennünket!
KÖSZÖNJÜK:
• Mihály Csabának, hogy az aulában a linóleum cseréjekor az elválasztó „átjárót” ki- majd visszaszerelte.
• Nagy Antalnak a porszívónk javítását.
• Bicók Róbertnek, Luca apukájának a rotátorozási munkálatot.
• A Manótanya csoport életét gazdagító felajánlásokat: sok-sok finom kukoricát Kószó Panna családjának, Siklósi
Klára családjának a fűszerpaprikát, Kátai Kálmánnak a komposztáló összeszerelését, Márki Laura szüleinek a
dísztököket és Papdi Tibornak a szörpöt.
(folyt. a köv. oldalon)

16. oldal
• A Kincskereső csoportnak ajándékozott sok-sok játékot Kele Zselyke
szüleinek.
• Mihály Sanyi bácsinak, hogy megint gondolt a bölcsire, mikor az
unokái kinőtték a kisbiciklit.
• Holecska Ildikónak és Pintér Zétény szüleinek a játékokat, valamint
Váradi Letti szüleinek a pelenkát, melyet a bölcsődének ajánlottak fel.

A röszkei piacra mentünk
nézelődni, vásárolni

NAPTÁRUNK:
• 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 csoportban.
• Nevelés nélküli munkanap lesz október 26-án, az előre ügyeletet
igénylők számára biztosítunk óvodai ellátást a központi épületben.
• November hónapban az iskolafelé kacsingatók szüleivel beszélgetnek
az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődéséről.
• November 16-a hetén a középsős korúak mesejátéka szerveződik
csoportonként, melynek konkrét időpontjáról plakáton kapnak a szülők
tájékoztatást.
Oláh Dóra
óvodapedagógus

LIPPAI VIKTÓRIA
2020.09.22.
Anya: Zsiga Izabella
Apa: Lippai György
NAGY RÓZA
2020.07.27.
Anya: Szabó Katalin
Apa: Nagy István

ERDÉLYI HANNA VIVIEN
2020.06.24.
Anya: Erdélyi Vivien Gyöngyi

A Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú
Egyesület
nevében köszönjük
mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával
támogatták szervezetünket.
A felajánlásokból 159.354 Ft-ot kaptunk, amelyet
a Teleház működési költségeinek finanszírozására
fordítottunk.

KURUCSAI MARTIN
2020.09.16.
Anya: Gőgös Kamilla
Apa: Kurucsai Tamás

