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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!
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Bite Sándorné sk.
ügyintéző

A Röszkei Polgárőr Egyesület köszöni mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a szervezetet.
A felajánlásokból 312.525 Ft-ot kaptunk, amelyet üzemanyag
vásárlásra fordítunk.

2. oldal
1956. október 23-ra emlékeztünk
Járványhelyzet a Röszkei Orbán
Dénes Általános Iskolában
Az őszi szünetig az intézmény falain
belül nem jelentkezett koronavírusos
megbetegedés.
Minden előírást szigorúan betartunk:
nem keverednek évfolyamok, csak
homogén összetételű szakköröket
tartunk, testhőmérsékletet mérünk,
arra kötelezünk minden belépőt,
hogy fertőtlenítse kezét, viseljen
maszkot.
Orrot-szájat
eltakaró
maszkot visel mindenki, tanár, diák
egyaránt a közösségi terekben.
Igyekszünk megtartani a másfél
méter távolságot, ahol csak lehet.
Szaktantermekben, ahol váltakoznak
az osztályok, minden óra után
fertőtlenítjük a tanulók, tanár által
használt felületeket, eszközöket.
Takarítónőink erőn felül teszik a
dolgukat, de mi pedagógusok is
besegítünk a tantermek fertőtlenítésébe. Csak indokolt esetben fogadunk külsősöket. A szülők is szépen
betartják és megértik az új rendet. És
mégis! Befurakodott a vírus közénk.
Már van egy fertőzött pedagógusunk,
1-2 fertőzött tanulónk és még
tesztelés eredményt is várunk.
Cikkem írásakor két osztály tért át
digitális munkarendre az Operatív
Törzs határozata alapján, és az ott
tanítók karanténba kerültek. A Fenntartónk és a Kormány kellő menynyiségű fertőtlenítőszert biztosított
intézményünknek, így semmi akadálya a kellő higiénia biztosításának.
Továbbra is igyekszünk ilyen fegyelmezettek maradni, hátha a
kormány újabb korlátozásai és a mi
fegyelmünk is hozzásegít megakadályozni a vírus további terjedését az
intézményen belül és kívül is. A
szülők segítségére is nagy szükségünk van. Csak egészséges gyermeket engedjenek iskolába és tudatosítsák gyermekükben a kézmosás, kézfertőtlenítés fontosságát.
Mindenkinek jó egészséget, kitartást
kívánok! Vigyázzunk magunkra és
másokra is!
Szécsényi Marianna
intézményvezető

Az idei tanévben a
járványügyi helyzetre való
tekintettel rendhagyó módon emlékeztünk meg az
1956. október 23-i eseményekről. A nyolcadik osztály közreműködésével egy
interaktív történetet hallgathattak végig az iskola
tanulói.
A szöveg összeállítását követően több alkalommal tartottunk
olvasópróbát, majd felvételt készítettünk belőle, amit aztán zenével,
effektekkel színesítettünk. A történet olyan felnőttek visszaemlékezésein
alapult, akik az események idején általános iskolások voltak. A
történelem megismerését segítő elbeszélés egy-egy pontján választás elé
állítottuk a hallgató tanulókat: szavazhattak arra, hogy a kis főhős
hazamenjen, vagy részese legyen az eseményeknek. Így összesen hat
útvonalon juthattak el az osztályok a történet végére. Ahogy az a
megemlékezés után kiderült, az iskola 9 osztálya öt különböző utat járt
be. A megemlékezés előtti napokban az iskolában kifüggesztettünk egy
lyukas zászlót, valamint a folyosón megtekinthető volt egy kiállítás is,
melyet az '56-os események képeiből állítottunk össze. Köszönjük
Ábrahám Judit tanárnőnek a szervezést, a szöveg megírását, a
szemléltető dekorációt, valamint Árva Béla rendszergazdának a felvétel
elkészítésében és rögzítésében való segítséget.
A 8. osztály tanuló

Az őszi hulladékgyűjtés köszönő sorai
Nagyon szépen köszönjük a falu vállalkozóinak, a szülőknek és
mindazoknak a személyeknek, akik az iskola őszi papírgyűjtéshez
valamilyen módon hozzájárultak. Így a tanév végén ismét támogathatjuk
a hagyományos gyermek- és sportnapi programok megszervezését.
Az iskola Diákönkormányzata
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A járványról diákszemmel
Sajnos a vírus miatt sok program elmaradt, melyeket szomorúan vettünk tudomásul. Nincsenek jó
hangulatú sportrendezvényeink, ahol szurkolhatnánk a röszkeiknek. Sajnos nem utazhatunk Szegedre és más
helyekre, ahol jól érezhettük volna magunkat. Hiányoznak a hagyományos mozi- és színházlátogatásaink, a
múzeumokban tett feledhetetlen kalandjaink. Egy ideje a dráma szakkörön sem vehetünk részt, pedig hány
feledhetetlen élmény köt oda minket! Legeslegjobban az hiányzik nekünk, hogy korlátok nélkül
mehessünk bárhova a barátainkkal, osztálytársainkkal. Nagyon bízunk abban, hogy hamarosan véget ér ez a furcsa
világ, és ismét a régi, megszokott életünk részesei lehetünk! Addig is vigyázzunk egymásra és magunkra! Sok erőt
és kitartást Mindenkinek!
Készítette: Ábrahám-Tandari Lilien (B&K Olvasókör)
A királylány és a boszorkány átka
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy király, annak pedig egy lánya.
Egyszer ez a királylány kiment az előkertbe virágot szedni az apukájának. Amikor ment volna vissza, a háta mögött
megszólította egy boszorkány.
- Szia, nem akarod ideadni azt a csokor virágot? – kérdezte a boszorkány.
- Nem, ezt én szedtem az apukámnak, szedj magadnak!
- Csiribá - csiribú, abrakadabra, legyen a lány egy szürke egér. Ezt érdemelted, hogy nem adtál nekem virágot.
Az átok megtörésére megjelent egy tündér és azt mondta:
- Az átok mindaddig rajtad ül, míg jószívűséged ki nem derül.
Az egérke nagyon elszomorodott, hogy ilyen formában nem kerülhet a király elé, így bánatában elindult világgá.
Ment, mendegélt, míg egy szántóföldre nem ért, ahol egy szegény legény kapált. Egyszer csak látja, hogy egy egér
fut el a kapa alatt és felkiáltott:
- Jaj de jó, lesz vacsorája a cicámnak.
Ahogy ezt meghallotta a kis szürke állat, nyomban elkezdett futni a ház felé, a legény pedig követte őt. Ahogy
futott, megbukott egy farönkben, s kiesett a zsebéből a meghalt anyukájától kapott szerencseköve és belegurult egy
kis lyukba. A fiú nagyon sírni kezdett, ezért az egér megsajnálta őt és kihozta a kis lyukból a követ. A legény
megköszönte az egérnek a segítséget és azt mondta neki:
- Én bántani akartalak, te pedig segítettél nekem, ilyen jószívű lénnyel még nem találkoztam.
Azzal a szó hallatára az egér visszaváltozott szépséges királylánnyá. Ahogy egymást meglátták, nyomban
egymásba szerettek. Hazaindultak a királyhoz, aki azt hitte, hogy sosem látja viszont lányát. Örömében óriási
lakodalmat csaptak. Még ma is élnek, míg meg nem haltak.
Mádi Kamilla 4. osztály

Tisztelt Röszkeiek!
Novemberi polgármesteri rovatom teljesen egyértelmű, hogy a jelenlegi járványhelyzet röszkei helyzetjelentéséről fog
szólni, hiszen most ez a legfontosabb közérdekű történés, amit ugyan nem vártunk, nem kértünk, mégis meg kell
küzdenünk az ebből adódó nehézségekkel. A legfontosabb, hogy településünkön is jelen van a coronavírus betegség,
aminek kapcsán külön korlátozó, vagy helyi intézkedéseket nem vezetünk be, hiszen a központi, a kormányrendeletben
november 11-től érvényben lévő korlátozó intézkedések mindenkire vonatkoznak! A legfontosabb tudnivalókat
kivonatos formában közzétesszük a Suttogóban. Sajnos, most újra megáll a közösségi életünk, hiszen minden
rendezvény tiltott! Ennek megfelelően nem látogatható a sportcsarnok, a művelődési ház és a könyvtár sem, minden
csoportos foglalkozás és oktatás, tanfolyam és tervezett program elmarad.
A polgármesteri hivatalban nem áll meg a munka, de kérjük, hogy elsősorban az elektronikus ügyintézés lehetőségeit
használják, ha mindenképpen szükséges a személyes megjelenés, előző napokban kérjük, hogy az érintett ügyintézővel
vegyék fel a kapcsolatot telefonon és egyeztessenek időpontot! Kérjük, hogy ezt a lehetőséget csak kivételesen sürgős
esetekben, vagy olyan alkalmakkor használják, amikor a személyes jelenlét nélkül nem valósítható meg az ügyintézés!
Az iskolában, óvodánkban és a bölcsődében továbbra is fogadjuk a gyermekeket, ha fertőzésveszély gyanúja merül fel,
akkor csoportok vagy osztályok kerülhetnek karanténba, amire az iskolánkban már volt is példa. Ha központi utasítás
erről nem rendelkezik, nem zárjuk be az intézményeinket. A szociális szolgáltató központ munkatársai is megfeszített
erővel dolgoznak, látják el napi rendszerességgel a rászorulókat.
(folyt. a köv. oldalon)
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Nagyon nehéz a helyzet, hiszen az ő
esetükben még nagyobb odafigyelést
igényel a higiénia, fertőtlenítés, hiszen
olyan esetekben, amikor az ellátott
fürdetéséről, ápolásáról, kötözéséről van
szó, nem tudják izolálni magukat! A
szolgáltatásokat továbbra is biztosítjuk,
házi betegápolás, szociális étkeztetés,
tanyagondnoki szolgálat, de az orvosi
vizsgálatokra, különböző egészségügyi
ellátások biztosítására a gépjárművel
történő Szegedre szállítás most nem
valósítható meg, figyelembe véve, hogy
az egészségügyi ellátásokat, műtéteket és
más beavatkozásokat a központi
rendelkezéseknek
megfelelően
elhalasztják.
A
november
11-től
érvényes
korlátozások most egy hónap időtartamra
kerülnek bevezetésre, amit a kormány
meghosszabbíthat. Ennek értelmében
szinte biztosnak látszik, hogy Röszkén is
elmaradnak idén a hagyományos Adventi
gyertyagyújtások és programok, nem
lesz Falukarácsony rendezvényünk sem.
Sajnos, ugyanígy nem tarthatóak meg az
alkotóházi és az ünnephez kapcsolódó
más közösségi programok, sem a
művelődési
házban,
sem
más
helyszíneken sem, hiszen általános
gyülekezési tilalom van érvényben!
Óriási nagy ajándékként tekintek vissza a
Családi Napunkra, melyet szeptemberben még megrendeztünk! S, milyen
jó, hogy még sikerült megvalósítani!
Most, ezekben a nagyon lekorlátozott
időkben
jóleső
érzés
legalább
visszagondolni a sok mosolygós gyermekarcra, a családokra, akik az idén utoljára részt vehettek egy csodás közösségi
programon! Minden reményünk az, hogy jövőre, a járvány elmúltával újra szervezhetünk klassz programokat,
rendezvényeket!
Rovatom végén engedjék meg, hogy saját tapasztalataimat is megosszam Önökkel. Sajnos, én is megbetegedtem a
közelmúltban, 21 napot töltöttem itthon corona vírus fertőzöttként. Nem vagyok már fiatal, de talán túl idős sem 54
évesen, mégis, a betegségem első 5-6 napjában nagyon komoly tünetekkel feküdtem, erőm sem lett volna, hogy fenn
legyek, vagy bármit is csináljak! Szóval, vegyük komolyan a veszélyeztetettséget, és tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy elkerüljük a fertőzést! Kiemelten figyelve idős hozzátartozóinkra, hiszen, ha a viszonylag
fiatalabbakat is ennyire megviseli a betegség, akkor az időseinkre, szüleinkre, nagyszüleinkre vonatkozóan
beláthatatlan következményekkel járhat! Nagyon nehéz volt nekem is megoldanom, hogy úgy izoláljam el magam a
házunkban, ahol anyósommal élek, hogy őrá ne jelentsek veszélyt és megóvjam a fertőzéstől! Óriási felelősség ez,
mely mindannyiunkra egyaránt vonatkozik és minden óvintézkedést kötelességünk megtenni, hogy szeretteinket, idős
hozzátartozóinkat legjobb tudásunk szerint megóvjuk a fertőzéstől!
Kívánom minden Röszkén élő családnak, hogy legjobb akarata és tudása szerint tartsa be a korlátozó rendelkezéseket,
mindenütt viseljenek maszkot, kerüljék a több emberrel történő közvetlen találkozásokat saját maguk és a
környezetükben élők védelmében! Jó egészséget, türelmet, toleranciát és szeretetteljes odafigyelést kívánok
mindenkinek ezekben a nehéz időkben! Vigyázzanak, vigyázzunk egymásra!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Veszélyhelyzet idejére, 2020. november 11-től érvényes szabályok Röszke településen
Az Önkormányzat intézményeire 2020. november 11. napjától visszavonásig az alábbi szabályok érvényesek:
1. RÖSZKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
A kérelmeket és megkereséseket kizárólag postai vagy elektronikus úton áll módunkban befogadni. Az esetlegesen
felmerülő kérdésekre kollegáink telefonon adnak tájékoztatást. Személyes ügyintézés kizárólag halaszthatatlan,
rendkívüli esetben, az ügyintézővel előzetesen egyeztetett módon és időpontban történhet.
Az ügyintézők elérhetőségei:
Szociális ügyek, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek:
Korda Zoltánné ügyintéző, telefon: 62/573-041
Szociális ügyek, anyakönyvi ügyek, címnyilvántartással kapcsolatos ügyek:
Bite Sándorné ügyintéző, telefon: 62/573-030
Adóügyek:
Kiss József ügyintéző, telefon: 62/573-037
Föld adásvétellel, haszonbérlettel kapcsolatos ügyek:
Sövényházi Gábor, telefon: 62/573-043
Hagyatéki ügyek:
Királyné Csermák Magdolna önkormányzati és hatósági csoportvezető, telefon: 62/573-038
Egyéb ügyek:
Kérjük, hívják a 62/573-030-as központi számot.
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
A művelődési ház és a könyvtár 2020. november 11. napjától zárva tart. Ügyintézés telefonon vagy e-mail-ben
lehetséges munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között (+36 62-573-780, vagy a
06-70-339-56-74-es telefonszámokon, e-mail: muvhaz@roszkenet.hu
3. RÖSZKEI SZÁZHOLDAS PAGONY ÓVODA ÉS ZSEBIBABA BÖLCSŐDE
Az óvoda és a bölcsőde is nyitva tart. Beteg gyermeket az intézmény nem fogad. A gyermekeket egy nagykorú személy
maszkban az átadóba kísérheti, ahol fogadják, illetve kiadják őket a gondozónők vagy a dajkák. A bölcsődébe
érkezéskor és távozáskor a szülőknek a kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. Kérjük a szülőket, hogy az
intézmény más területeire ne lépjenek be, ügyintézésüket telefonon és e-mail útján intézzék: +36 62 573-790, +36-70334-16-70, bölcsőde mobil: +36-70-701-68-08 óvodavezető: +36-70-331-91-33, e-mail: pagony@roszkenet.hu
4. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Az intézmény biztosítja a rászorulóknak a veszélyhelyzet kihirdetése előtti ellátásokat.
Szociális problémákkal munkaidőben, naponta 08.00-16.00 óra között a +36 62 573-820-as telefonszámon
fordulhatnak segítségért a szociális központ munkatársaihoz. E-mailben is van lehetőség a jelzésre a
csalad@roszkenet.hu elérhetőségen. Sürgős esetben a +36 70-331-92-85-ös telefonszámon kérhetnek segítséget.
Kónya Tünde intézményvezető elérhetősége: +36-70-336-69-79
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Az intézmény biztosítja a szociális étkeztetettek számára a napi egyszeri meleg étkezést.
5. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A védőnők a státuszvizsgálatokat, a családlátogatásokat és az újszülött látogatásokat távkonzultációt követően,
mérlegelés alapján, egyedi esetkezelés formájában végzik. Időpont kérés után a védőoltások beadása továbbra is a
tanácsadáson történik. Indokolt esetben a védőnői épületben elérhetőek, de csak előzetes telefonos egyeztetés után.
Kérem a szülőket, hogy részesítsék előnyben a telefonos és az e-mailben történő ügyintézést: 36 62 573-822,
+36-70-459-20-96, e-mail: csalad@roszkenet.hu
6. KÖZÉTKEZTETÉS
Röszke Község Önkormányzata a Röszkei Százholdas Pagony Óvodában és Zsebibaba Bölcsődében és az Orbán Dénes
Általános Iskolában nevelt és oktatott gyermekek részére a közétkeztetést a továbbiakban is biztosítja. Az étkezés
igénylése, lemondása, a díj befizetése a megszokott módon történik.
(folyt. a köv. oldalon)
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7. RÖSZKEI TELEHÁZ
A Röszkei Teleház munkanapokon a megszokott nyitva tartással, 8-16 óra között fogadja az ügyfeleket. A teleházba
csak maszkban és fertőtlenítés után szabad belépni!
Tel: +36-62-573-870, +36-70-337-54-84, e-mail: telehaz@roszkenet.hu
8. SPORTCSARNOK
A Sportcsarnokot csak és kizárólagosan az oktatási-nevelési intézményeink gyermekei használhatják. Külsős, bérletes
rendezvény tiltott!
EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
Röszke község közterületein a szájmaszk használata a Kormány rendelkezése értelmében nem kötelező. A
veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet alapján esetlegesen életbe lépő magasabb szintű rendelkezések
felülírhatják a jelen tájékoztatásban foglaltakat.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.11.03-ai üléséről:
A Képviselő-testület rendeletet fogadott el az építményadóról szóló 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról tekintettel arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása miatt szükségessé vált
reklámhordozók utáni építményadóra vonatkozó rendelkezésének a hatályon kívül helyezése.
A testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
közötti együttműködési megállapodást elfogadta.
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatása tárgyában pályázatot nyújt be.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Röszkei Kaláka Egyesület hírei

Örömmel adunk hírt legújabb sikerünkről: 6 millió Ft támogatást nyertünk a Teleház felújítására. A „Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című kiírásra
benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a maximális támogatási összeget ítélték oda Egyesületünknek.
A projekt keretében lehetőségünk nyílik fűtéskorszerűsítésre valamint a belső falfelületek újravakolására és
festésére. Az 1930-as években épült, korábban szolgálati lakásként funkcionáló házban 1999 óta működik a Röszkei
Teleház. A helyi önkormányzat tulajdonában, ám a Röszkei Kaláka Egyesület tartós használatában lévő ingatlan
állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodunk. Szintén pályázati forrásból 2010. és 2011. években kívül-belül már
megszépült a Teleház, de azóta eltelt egy évtized, szükségszerű a salétromos, leomló vakolatú falak rendbehozatala
és a kazáncsere is időszerűvé vált. Bízunk benne, hogy jövő tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok.
Némi üröm az örömben, hogy Röszke településről minden civil szervezet indult a Falusi Civil Alap kiírásán
(eszközbeszerzés valamint gépkocsi vásárlás célokkal), viszont csupán egy, a mi pályázatunk nyert. Reményeink
szerint jövőre is megjelenik ez a támogatási lehetőség, de addig is segítséget nyújtunk a helyi egyesületeknek a
2021. évi NEA működési pályázatok benyújtásában, valamint a korábbi projektek, támogatások elszámolásában is.
A Röszkei Teleház továbbra is nyitva tart, minden hétköznap 8-tól 16 óráig várjuk Önöket, természetesen a
maszkhasználat kötelező! A minap megkaptuk a kérdést: „Mivel foglalkozunk a Teleházban?” Nos, elég sok
mindennel: fénymásolás, nyomtatás, faxolás, szkennelés, laminálás, spirálozás szerepel többek között a szolgáltatási
jegyzékünkben. Készítünk piaci címkét, elintézzük a kártyás telefonok adatszolgáltatását, hirdetést veszünk fel a
Délmagyarországba és a Falusi Suttogóba is. Kezeljük Röszke honlapját és Facebook oldalát, szükség esetén
elektronikus ügyintézésben is igyekszünk segítséget nyújtani, pl. NAV online adatszolgáltatás során. Heti
rendszerességgel könyvelő, ügyvéd és falugazdász tart nálunk ügyfélszolgálatot (jelen pandémiás időszakban
érdemes telefonon érdeklődni a fogadóóráik pontos időpontjairól). Forduljanak hozzánk bizalommal!
Szécsi Andrea
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2020. november 11-től CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL fogadják ügyfeleiket a kormányhivatalok
és okmányirodák: aki teheti, online intézze hivatali ügyeit!
Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható
telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu
regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos
ügykörök. Nem közlekednek a kormányablakbuszok sem, a 2020. november 25. napra meghirdetett alkalom
elmarad Röszkén!
Az elkészült okmányok személyes átvételére nem lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában
kézbesíti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti
veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek, ezért kérjük, éljenek az előzetes
időpontfoglalás lehetőségével. Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék
igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További
információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható, 1818-as telefonszámon
elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat.

Megjelent az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlását
támogató pályázat
2020. október 30-ától elérhető az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlását támogató, 1 milliárd forint keretösszegű
pályázat. Az első pályázási időszak november 23-tól 27-ig tart, ezt követően havi rendszerességgel nyújthatók be a
jelentkezések 2021. október 29-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig - ismertette Kaderják Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A támogatás a jármű árának legfeljebb
felére biztosítható, pedálszenzoros kerékpárok esetében maximum 90 ezer, nyomatékszenzoros kerékpároknál 150 ezer
forintig. A pályázat során magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményesen elektromos rásegítésű kerékpárokhoz.
Elsősorban a munkába járást szeretnék segíteni, ezért munkaviszonyt vagy jövedelmet igazoló dokumentum csatolása is
szükséges lesz - jelezte az államtitkár. Kaderják Péter a kiírás részleteiről elmondta: az érdeklődők által leginkább elérhető
árú kerékpárok vásárlását kívánják támogatni, ezért a piaci árak figyelembe vétele alapján a nyomatékszenzoros járművek
árkorlátja 900 ezer forint, a pedálszenzoros járműveké 400 ezer forint. A kerékpároknak megadott műszaki,
környezetvédelmi követelményeknek is meg kell felelniük. A beszerzés a regisztrált kereskedőknél történhet. Az
adminisztráció egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a dokumentumok ennél a pályázatnál is kizárólag elektronikus úton,
a pályázati portálon keresztül nyújthatók be. Az elektronikus ügyintézéssel a pályázatok feldolgozási időszaka csökken,
gyorsabb elbírálás és kifizetés várható. A pályázat lebonyolítását az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A
pályázatbenyújtási szakasz lezárulta után az IFKA 20 munkanapon belül dönt a pályázat támogathatóságáról, és a döntést
követően 10 munkanapon belül a pályázati portálon keresztül kiadja a támogatási okiratot a pályázónak. A pályázatot úgy
írják ki, hogy a támogatás segítségével vásárolt kerékpárok a karácsonyfa alá kerülhessenek. Forrás: mti.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület

Az apróvadas vadászterületeken nagy a készülődés az október végén, november elején kezdődő társas vadászatokra.
Így van ez a röszkei vadászok körében is, ahol november 7-én volt az első vadászat. Figyelembe veszik, és
maradéktalanul betartják a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedéseket a vadászatokon, a megbeszéléseken, és a közös
ebédeken is. Ezen első vadászatok terítékei alapján következtetni lehet az egész idény várható eredményeire.
Remélem, nem tűnik illetlenségnek, hogy aktív vadászmester koromra, a 80-as évek végére gondolok most vissza.
Annál is inkább szívesen teszem ezt, mert köztünk vannak még néhányan azok közül ( Kádár Józsi, Barna Gyuri, Balla
Imre, Mráz Jani, Katona Imre, Balázsfiné Gitta, Kapás Lali,Éva lányom, Robi fiam, és Marika), akik több, mint 10
évig, velem együtt résztvevői voltak annak a történetnek,amit a sienai olasz vadászok érkezése és ittléte jelentett. Akik
már nincsenek velünk (Nagy Sanyi, Ördögh Jenő, Balázsfi Jóska, Balogh Jóska). Rájuk is jó szívvel emlékezünk. Az
olasz vadászok november első napjaiban érkeztek, külön busszal, 24-25 lelkes vadásszal, és vezetőjükkel, Bernardi
úrral, aki mindvégig kezében tartotta a csapatot. Az összekötő szerepét Lajos bácsi Luigi, a magyar tolmács töltötte be,
aki 60 éves korában tanult meg olaszul. Megérkezésüket követően már az első délutánon belekóstolhattak a vadászatba
a Sárga bánya környékén. A második nap reggelén már 7 órakor a területen voltunk néhány kutyával, és annyi hajtóval,
hogy minden vadásznak legyen kísérője. Délelőtt a Nagyréten, a Bodomban és Tóth sógor környékén fácánra
vadásztunk. Délután nyúlköröket csináltunk, és gazdag terítékkel zártuk a napot, köszönhetően annak, hogy néhány
kiváló lőkészségű vadász is volt az olaszok között.
(folyt. a köv. oldalon)

8. oldal
Kívánság szerint néhányuknak esti kacsavadászatot szerveztünk a Rocsó melletti Nagy kubiknál és a kukorica tarlókon.
Nagy Sanyi és én a sienai polgármestert meg a vadászcsapat vezetőjét kísértük, akik néhány hibázás után kezünkbe
nyomták fegyverüket. A következő napon kiscsoportos vadászatokat rendeztünk. 8 fős csoportokban indultunk a
Nagyszéksósi iskolától. 1 óra körül befejeztük a vadászatot, és kezdődött a piknik. Különböző helyekről előkerültek az
olaszok által hozott finomságok: a különleges szeletelő állványra rögzített pármai sonka, a rozmaringos hasaalja
szalonna tekercs, a cacciatore kolbász, sajtok, sütemények, gyümölcsök és a sienai borok. Az eszem-iszom végén
"bedobtuk" bordányi almáskertünk vérpiros, lédús, roppanós jonathan almáját, aminek akkora sikere volt, hogy a 30
kg-os láda percek alatt kiürült. Minden vadásznap a vadak rendbetételével zárult. A nyulak zsigerelésénél befőttes
üvegekbe gyűjtöttük a vért, ami nagy kincsnek számított, mert a karácsonyi vacsora ünnepi raguja készült belőle. A
kizsigerelt nyulak, fácánok, vadkacsák dobozolva hűtőbe kerültek, és a gerlék is. A gondosabb vadászok rozmaring
ágakat tettek a vadak közé. Az olaszok vadászata minden évben a Gyálaréti vadászházban zárult, ahol Káté Kálmán
cigányzenekara és finom búcsúvacsora biztosította a jó hangulatot, meg azt, hogy a résztvevők közül már mindenki
arra gondolt: Jövőre ugyanitt!
Visszatérve a jelenbe: a határ most nem a legszebb arcát mutatja, mert a még lábon álló kukoricák,a mezőgazdasági
gépek nyomai a felázott dűlőutakon, a beműveletlen területek zavarják azt a képet, amit a lassan búcsúzó ősz, a földre
hulló színes levelek látványa nyújt. Vicces formában ugyan, de számomra már elkezdődött az apróvad vadászat. Egyik
reggel az udvarunkon nyírfaleveleket sepertem, amikor nyári ludak hangját hallottam. Úgy 40 méter magasan
szállhattak. A hónom alá kaptam a lombseprőt, céloztam, és képzeletben rájuk dupláztam. Remélem, az idei vadász
szezon tartogat számomra igazi vadász élményeket is!
Karikó József

Október 24- én került sor
a 2020. év utolsó horgászversenyére, amelyen a
versenyző horgászok kizárólag feeder bottal
kellet halat fogniuk. A
versenyre
harminchét
horgásztársunk nevezett
határon innen és határon
túlról. Sajnos ifjúsági versenyzőink ezúton egyéb elfoglaltságuk miatt csak egy fővel képviselték magukat.
A horgászatra kiválóan kedvezett az időjárás és szinte minden horgász fogott halat,
ki több, ki kevesebb sikerrel. Az év
utolsó horgászversenyén a következő horgászok értek el díjazott
helyezést. Ifjúságiak:
1. hely: Szurcsik Sára 340 gr
Felnőttek: 1. hely: Sávin Jovan 8200
gr, 2. hely: Frank Milán 5700 gr, 3.
hely: Patkó Tamás 5540 gr.
Legnagyobb hal: Farkas Balázs
2810 gr
A kialakult koronavírus helyzet
ellenére egyesületünk a horgásztábor
kivételével valamennyi rendezvényét sikeresen megtartotta a módosított
rendezvénytervnek megfelelően. Ezeken kívül egyesületünk szervezte
meg augusztusban az országos pergető bajnokság három fordulóját
Szegeden a Tisza Folyó Belvárosi Hídtól az ország határig terjedő
szakaszán. Ezen a versenyen egyesületünket két csapat négy fővel
képviselte. Az önkormányzat által szervezett családi napon sülthallal
vendégeltük meg a résztvevő családokat. A rendezvények egyike sem
jöhetett volna létre, nem valósulhatott volna meg az egyesület tagjaiból
álló önkéntes segítőink nélkül, akiknek ezúton köszönöm meg egész éves
munkájukat, további munkájukhoz jó erőt és egészséget kívánok.
Magyari László

9. oldal
Lassan eltelik a 2020. esztendő, sajnos nagy küzdelemben.
Egyesületünk minden lehetőséget megpróbált a közösségi ügyek
megvalósítása érdekében.
Kaptunk támogatást az Önkormányzattól és az 1%-os
támogatásunk is jentős volt, 56.000 Ft. Ezeket a támogatásokat
zömében a működésre és a tanösvények karban tartására
használtuk ill. használjuk fel.
A 2020-as év elején januárban és februárban még bizakodó
állásponton voltunk. Megterveztük a tanösvények éves
karbantartási programját, megrongálódott vagy hiányzó eszközök
javítását és pótlását. A munkában tavasszal segítségünkre voltak
a helyi önkéntes támogatók, helyi barátok, helyi közmunkások és
a Magyar Madártani Egyesület szakértői munkatársai. Végig
jártuk a 7 tanösvényt és meghatároztuk a feladatokat, első helyre
soroltuk a Molnár-rét odúparkjának javítását, melyet februárban
és márciusban el is kezdtünk. Ezt követően a tanösvények
mentén elhelyezett információs táblák helyreállítását kezdtük
meg. Sok feladat volt és a kezdődő pandémia miatt nehezen
haladt a munka. Szerencsére sok barátunk, támogatónk van akik
a részletes munkában is segítségünkre voltak. Kértem segítséget
egy feladathoz és Csamangó Krisztián azt mondja „de Zsuzsa
néni, barátok vagyunk”, vagy Szurcsik Péter minden feladatban
segített egész évben, ugyanígy sokat segített László Gábor és
sokan mások. A Magyar Madártani Egyesület munkatársai az új
odúk készítésével és azoknak a fákon való elhelyezésében vettek
részt. Az egyesület minden tagja rész vett a a több hónapos
munkában.
Közben volt egy szépnek ígérkező programunk, melynek címe ”Az
ismeretterjesztés helyi gyakorlata.” Nagyon szépen sikerült a téma
kibontása. Az lett a célunk ebben a helyzetben, hogy olyan
szakmai segítséget adjunk az érdeklődőknek, hogy a helyi
értékeket meg tudják egydül is keresni csoport vezetés nélkül. Az
Orbán Dénes Általános Iskolának is ezzel szeretnénk segíteni. A
kész szakmai anyag most került föl a honlapunkra és reméljük
mindenki jól tudja hasznosítani. A program hírét- e-mailbenközvetlenül elküldjük a közeli és a távoli ismerősöknek. A
levélben természetsen felhívjuk a figyelmet, hogy közvetlenül is
tudunk segíteni azoknak akik bármikor megkeresnek minket. Most
a Suttogóba is bemutatunk két példát a témákból és feladatokból,”
Tudta Ön Röszkéről” címmel.
„Hivatalos projektértesítő az érdeklődők számára”
A Beretzk Péter Természetvédelmi klub sokéves munkája során a
közvetlen helyi környezet és a térség kulturális és természeti
értékeit igyekezett megőrizni, bemutatni és Röszke település
ökoturisztikai vonzerejét növelni. A 2020-as évet bonyolította
ugyan a vírushelyzet, de attól a helyi értékekkel való munkálkodás
és szemléletformálás nem állhat meg és nem is állt meg. Ebben
nyújtott segítséget idén „Az ismeretterjesztés helyi gyakorlata” c.
pályázatunk (azonosítója NEA – TF-20 – O – M -0236, támogató:
Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Nonprofit
Zrt.,
Nemzeti
Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás kollégiuma
pályázata). A pályázat megvalósítása a helyzetre való tekintettel
idén igyekezett online téren is előrehaladni, erősíteni kívántuk
természeti értékeink és kulturális sokszínűségünk bemutatását szemléletformálási szándékkal. Éppen ezért a terepi
bejárásokat és az értékmegőrzést szolgálva digitális segédanyagokat hoztunk létre, melyeket feltöltöttünk a honlapunkra,
elérhetősége: www.termeszetvedo.roszkenet.hu. A főoldalon a projektre hivatkozó bejegyzések képek alatti és direkt linkjei
között böngészve mindenki találhat magának valami ismerőset, vagy újdonságot, például a „Tudta Ön Röszkéről, hogy… ?”
információs lapokon, vagy az összes tanösvényünkhöz elkészített segédanyagainkból. Továbbá feltöltöttük terepi
információs tábláink digitális változatát, és sok egyéb hasznos anyagot és információt a természeti területekről, ami eddig
csak a terepen vagy könyvekből volt elérhető. Kellemes böngészést kívánunk!
Sára Endréné 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

Élelmiszergyártó üzem
keres munkaerőt:

Jázmin Virágműhelyben

GÉPKEZELŐI

teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)

és

TERMELÉSSZERVEZŐTERMELÉSIRÁNYÍTÓ
munkakörökbe.
Helyszín: Röszke, II. körzet
Elvárás: műszaki-technikai ismeretek,
pontosság, feladatkövetés.
Érdeklődni telefonon délután
14.00-15.00 között a + 62 272 788,
vagy az alábbi címre küldött rövid
bemutatkozással:
munka@paprikamolnar.hu

www.szogitemetkezes.hu
TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatom a röszkei lakosokat, hogy a
hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés fogadónapja
a Polgármesteri Hivatal földszint KONFERENCIA
TEREM (bejárat a kábeltévé iroda felől) lesz
megtartva legközelebb 2020. december 03-án,
CSÜTÖRKÖN 8 órától 12 óráig. Felhívom azon
lakosok figyelmét, akik kérték a hulladékszállítási
szolgáltatás szüneteltetését a 2020. évre és továbbra is
van olyan ingatlanuk, ami jövőre is használaton kívül,
üresen áll, azok jelenjenek meg a fogadónapon a fent
említett
helyen
és
időpontban
személyi
igazolványukkal, mivel a díjfizetésre vonatkozó
mentesség 2020. december 31-én lejár.
Kiss József
ügyintéző

11. oldal

12. oldal
*/

PÉLDAMUTATÁS
Feladványunk fő soraiban
Démokritosz a családfő
viselkedésének fontosságáról
elmélkedik.
Előző rejtvényünk
helyes megfejtése: Az élet egy
szerencsekerék és rajtad áll,
hogyan forgatod.
A Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
FODOR LÁSZLÓNÉ
Röszke, Fő u. 11.
Nyereményével kapcsolatban
Forró Csabát keresse: 62/273245 vagy 30/928-9544 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.

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 NOVEMBER HÓNAPBAN: szerda, 17.00 óra: szentmise
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2020. október 4.: Szügyi Kristóf, Szügyi Péter Attila és Szűcs Judit Mária gyermeke
2020. október 18.: Fröhlich Balázs, Fröhlich Ferenc Bence és Szabó Réka gyermeke
ESKÜVŐ:
2020. október 9.: Márki Balázs és Farkas Beáta
2020. október 17.: László Gábor és Paplógó Alexandra
TEMETÉS:
2020. október 2.: Kothencz Józsefné Börcsök Rozália (†2020. szeptember 7., életének 91. évében)
2020. október 27.: Szalma Józsefné Bata Amália (†2020. október 17., életének 104. évében)
HIRDETÉSEK:
A
lejárt
sírhelyek
listája
megtekinthető
a
röszkei
temető
bejáratánál,
valamint
a
https://www.roszkeplebania.hu/cikkek/temeto.html weboldalon. Irodai ügyintézés a sírhely-meghosszabbításhoz vagy
lemondáshoz: kedden és pénteken 9 és 11 óra között vagy telefonos egyeztetés alapján.
HATÁROZAT
A 2020. november 11-től érvénybe lépett kormányhatározat, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Kar ajánlásai
értelmében a röszkei Páduai Szent Antal Egyházközségben az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe:
A vasárnapi miserend változatlan marad, de továbbra is kérjük a járványhelyzetre vonatkozó szigorú előírások
betartását, a maszk viselését, a fertőtlenítő szer használatát, ill. a más háztartáshoz tartozó személyektől való
távolságtartást.
Hétközben csak szerdán tartunk szentmisét 17 órai kezdettel (kivéve a korábban már felvett miseszándékokat). Más
napokon a templomot nyitva tartjuk az imádság és szentséglátogatás biztosítására.
A kormányhatározatot figyelembe véve a temetéseket csak szűk körben végezzük. Temetési gyászmisét nem tartunk
közvetlenül a temetést megelőzően; a héten eltemetett személyekért a gyászmisét szerdánként 17 órakor mutatjuk be.
A betegeket otthonaikban továbbra is csak sürgős és súlyos esetben keressük fel (pl. betegek kenetének
kiszolgáltatásához).
A Bálint Sándor Hagyományőrző Programunk összes előre meghirdetett rendezvénye elmarad! E rendezvények
pótlásáról később adunk tájékoztatást, a veszélyhelyzet feloldását követően.

Árpádházi Szent Margit Zarándokút III.
A harmadik nap délelőttjén Sopron belvárosában benéztünk a Várfal sétányra,
aztán a középkorban épült Tűztorony alatt a boltíves Hűség kapun át a Fő-tér felé
haladtunk. Megálltunk a Storno ház előtt, aztán a Nagyboldogasszony templom
következett. A régi idők hangulatát megidéző városi séta végén Fertőrákos
irányába indultunk.
Sopronpuszta térségében a Fertőrákosi Piusz puszta területén álló emlékhelyre
érkeztünk. 1989. augusztus 19-én a Páneurópai Piknik után az ott ünneplő
keletnémet állampolgárok éjjel áttörtek az ideiglenes határkapun Ausztria irányába.
A határőrök a tűzparancs ellenére nem használták fegyvereiket. Belépve az
emlékhelyre, elhaladtunk a sötétbarna, faragott székelyoszlop mellett, amelyre ezt a
feliratot véste a fafaragó mester: „Az 1989. aug. 19-i határnyitással itt kezdődött
Európa újraegyesülése.” Az emlékharang megszemlélése után Melocco Miklós
„Áttörés” szoborkompozíciójánál gyülekeztünk.
Sopron, Tűztorony

(folyt. a köv. oldalon)

14. oldal

Nekem különös érzés, megható pillanat volt újra a helyszínen
járni és a kerítésszakaszt megérinteni. Az 1956-os események
után 11-12 évvel, műszaki sorkatonaként rajommal mi készítettük
a határzárhoz tartozó átereszek, kisebb vasbetonhidak zsaluzását
és vasszerelését. A határsáv vonalában árkot, sziklát is
robbantottunk, ha éppen ezt a feladatot kellett teljesíteni.
Húsz év körüli életerős, fiatal srácok voltunk. Mi ott és akkor a
határzár, - ahogy azidőtájt neveztük: vasfüggöny -, megépítését
merő hülyeségnek tartottuk. (A déli határon napjainkban álló
kerítés más célokból épült.) Nagyon élveztük, hogy csodás
környezetben, kint a szabadban, felgyülemlett energiáinkat
lekötve teltek a hetek, hónapok és nem kellett a kaszárnya falai
között savanyodni. (A vasfüggöny lebontását huszonkét évvel
később, 1989. május 2-án kezdték meg.)

Belvárosi séta

A
közeli
Fertőrákosi
kőfejtő
bebarangolása volt következő úti célunk.
10-12 millió évvel ezelőtt a mészvázas
vörösmoszatokból mésziszap képződött.
Az
iszapba
süllyedt
növényi
maradványokból és az akkor itt
hullámzó tengerben élő állati tetemekből
évezredek alatt mészkő képződött. Ezt a
könnyen formálható lajtamészkövet már
a rómaiak idején is építőanyagként
használták ezen a vidéken.
Fölmentünk a mészkődomb tetejére. A
bányatérség pereméről a távolban a
smaragdzöld
nádassal szegélyezett
Fertő-tó panorámája tárult elénk. Belül a
mélyedés meredek sziklafalába vájt
Csapatunk az „Áttörés” előtt
óriási üregeket, termeket és a
mennyezetet alátámasztó hatalmas mészkőoszlopokat csodáltuk meg. Az egyik teremben a hely és a környező vidék
történetét bemutató filmes ismertetőt láthattuk. A másik teremben az ezen a vidéken lévő hajdanvolt tenger őslényei
csüngtek lefelé a sziklamennyezetről UV-fénnyel megvilágítva. A harmadik tágas teremben a Barlang színház kapott
helyet. A zarándokút aznapi csúcspontja a Széchenyi-család kastélyának megtekintése volt.

Fertőrákos, Kőfejtőnél

Nagycenk, Széchenyi-kastély

A kastély építését az 1750-es években Széchenyi Antal generális kezdte meg. A kastélyt többször korszerűsítették,
bővítették, átépítették. Végleges formáját Széchenyi István gróf fia, Béla alakította ki, akinek halála után az
épületegyüttes és a kastélypark enyészetnek indult. 1945-ben a kastélyban mindent összetörtek és elégettek az ott
üdülők. Az ’50-es évek közepére szinte már csak csupasz falak meredeztek az ég felé.
(A következő számban folyt.)
Turucz József
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’56-OS MEGEMLÉKEZÉS

Az 1956-os forradalom és szabadságharc előestéjének 64. évfordulóján a magyar szabadságért életüket áldozó hősökre
emlékeztek a röszkei hívők a templomban. A szentmise után mécseseket gyújtottak, majd elhelyezték azokat a hősi
emlékművek lépcsőjén, talapzatán. Borbásné Márki Márta községünk polgármestere, Liszkai Tamás plébánosunk és
Friedrich Irénke a tartalékosok szövetségének helyi elnöke koszorút, virágot tettek a Hősök emlékművére s főhajtással
rótták le kegyeletüket. Ezután a II. Világháborús hősök emlékművénél és a művelődési ház parkjában Nagy Imre
domborművénél koszorúztak. Az I. Világháborús emlékmű talapzatára a polgármester asszony helyezett koszorút.
Turucz József
„Hétfőn megérett a körte.
Kedden vakond túr a földbe.
Szerdán érett duó koccan.
Csütörtökön róka moccan.
Pénteken az avar zizzen.
Szombaton a légy sem pisszen.
Vasárnap már ősz kopogtat,
esőt hozott frisset, gyorsat.
Tél keze már a kilincsen.”
(Hétvári Andrea:
A hét napjai ősszel)

Megérkezett óvodánkba az ősz
utolsó hónapja. Az idei évben
lehetőségünk volt igazán élvezni
az őszi időjárást és az ősz
kincseit. Lassan megérkeznek a
hidegebb napok, ezt a fák lehulló
levelei jelzik, melyek gyönyörű
színes szőnyeget alkotnak.
Ebben a szép őszi időszakban az iskolafelé kacsingató
gyerekekkel folyamatosan zajlottak az Őszi daljáték-fűzés próbái.
A gyerekek nagy lelkesedéssel gyakorolták a verseket,
mondókákat és énekeket. Tánclépéseket sajátítottak el és új
mozgásos, illetve dalos játékokat tanultak meg. A próbák során a
Mozgás a Nyuszi csoportban a különleges
különböző csoportokba járó hasonló életkorú gyerekek
masszírozó szőnyegen
megismerték jobban egymást, megtanultak együttjátszani és
együttdolgozni. Minden alkalommal várták a gyakorlást jelző csengőszót és a napi új feladatokat. Az idei nevelési
évben a kialakult vírushelyzet miatt, rendhagyó módon került megrendezésre ez a programunk. Sajnos nem volt
lehetőség arra, hogy a gyerekek megmutathassák szüleiknek kis műsorukat, ezért videó filmet készítettünk, melyet
otthon, családi körben nézhettek meg a szülők és a gyerekek,
akik újra átélhették élményeiket. A programnak így is nagy
sikere volt, és örök emlékként őrizhetik a családok a kis videót.
Napjaink az őszi szünet után visszatértek a hagyományos
kerékvágásba, újra gyerek zsivajjal telt meg az épületet és
folytattuk tovább az őszi programjainkat.
Felidéztük a Márton-napi szokásokat és hagyományokat a
gyerekekkel, libákat készítettünk, kukoricát morzsoltunk.
Megismerkedtünk a testünkkel kívül, belül, felfedeztük az
érzékszerveinket, sokat mozogtunk, hogy minden testrészünket
alaposan megismerhessük. A játékos feladatok által a
gyerekeknek bővül a tudásuk, fejlődik és kialakul Én-képük és
Én-tudatuk.
Tenyérlenyomat készül a Süniknél
(folyt. a köv. oldalon)
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A vírushelyzetre való tekintettel nagy hangsúlyt fektetünk az
egészségünk megőrzésére.
Az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás
madárodú
kihelyezési
akcióprogramjának
köszönhetően
intézményünk kettő madárodúval gazdagodott. A programmal a
természet apróbb részleteire igyekeznek felhívni a figyelmet, így
az apró madarakra is, amelyeknek egyre kevesebb természetes
menedék áll a rendelkezésükre. Az Országos Magyar
Vadászkamara ezzel is felhívja a figyelmet arra, hogy a bennünket
körülvevő természet mekkora érték, mennyire megőrzendő és
milyen sokat lehet tenni ezért helyi szinten is.
Köszönjük:
• Bicók Luca szüleinek a sok gyurmát, melyből a Méhecske
csoport gyermekei alkothatnak.
• Iennei Gergő apukájának a Micimackó csoportban végzett
társadalmi munkát.
• Korom Péter apukájának a favágást és a madárodú
felszerelését a Manótanyán.
• a bölcsődének ajándékozott járókát Námesztovszki Kornél
anyukájának, az eldobható pelenkákat Lévai Luca
anyukájának és Lippai György anyukájának a szivacshuzatok
varrását.

Madárodút kaptunk

Naptárunk:
• Az iskolafelé kacsingató
Játékdalfűzés kis gólyái
gyermekek szüleivel novemberdecember hónapokban beszélgetéseket folytatnak az óvodapedagógusok a DIFER mérések eredményéről és a
gyermekek megfigyeléseinek tapasztalatairól – az iskolaérettségre fókuszálva.
• A járványügyi helyzetre való tekintettel a november-december-január
hónapokra tervezett szülőkkel való közös programjainkat (középsős korúak
mesejátéka, adventi készülődés, karácsonyi hangverseny, kicsik gyurmázása) nem
tartjuk meg.
• Az adventi időszakban, az ünnepekre hangolódást, készülődést nem
intézményi, hanem csoportszinten valósítjuk meg.
Dobó Hajnalka
óvodapedagógus

Játék a terményekkel
Manócskák örömére
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: 06-80/922334
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

