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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az
egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.
évi CXVIII. törvény 101. § rendelkezése
értelmében 2021. január 1-jétől az állami
adó-és vámhatóság (NAV) veszi át a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat.
Ennek értelmében a 2021. és azt követő
éveket érintő minden gépjárműadóval
kapcsolatos ügyben a NAV jogosult eljárni. A
2020. és az azt megelőző évekre vonatkozóan
az önkormányzati adóhatóság látja el az
adóztatási feladatokat. Így ezen éveket érintő
hátralékok beszedését és a fennálló
túlfizetések visszatérítését is.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló
2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek
hatálybalépését követően (2021. január 1jétől) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségét – ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel
való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló
bevallási kötelezettségét kizárólag az állami
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó
űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
2021. évtől kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési
adóalany nyújthatja be önkormányzati
adóhatóságunkhoz az iparűzési adóbevallási
nyomtatványát papíralapon, tekintve, hogy e
minőségében nem kötelezhető elektronikus
kapcsolattartásra.
Dr. Gácser Tamás
jegyző
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TISZTELT RÖSZKEIEK!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. páros, illetve
páratlan héten eltérő módon végzi a közszolgáltatást.
Tekintettel arra, hogy a 2020. év páratlan héttel végződött, és
a 2021. év páratlan héttel kezdődött, ezért Röszkén 2021. év
első szelektív hulladékszállítása január 14-én valósult meg.
A továbbiakban, a megszokott módon, kéthetente kerül sor a
szelektív hulladékszállításra.
A „ZÖLDHULLADÉK” elszállítása 2021. január 1-től
március 31-ig minden páratlan héten, hétfőn történik.
Január 14-től, a kommunális hulladék elszállításával egy
időben az 1,5m-nél nem nagyobb, a kommunális gyűjtő
edényzet mellé kihelyezett lecsupaszított fenyőfákat is
elszállítja a szolgáltató. A fenyőfákat is kérik legkésőbb
reggel hat óráig kihelyezni az edényzet mellé!
A fenyőfák elszállítása heti szinten
folyamatosan történik a kommunális
hulladék elszállítási napokon, február 4-ig!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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HÓDI MILÁN
2020.08.25.
anya: Kéri Hermina
apa: Hódi Tamás

MAGYAR MÁRK
2020.12.07.
anya: Kéri Andrea
apa: Magyar Gábor

Sajtóközlemény
Horgos-Röszke-Szeged – A jó út összeköt mindenkit
Röszke, Magyarország, 01.12.2021 – 3 önkormányzat, Magyarkanizsa, Röszke és Szeged önkormányzatának
összefogásával valósulhat meg 2020. október 1. és 2022. január 31. között a „Horgos-Röszke-Szeged – The good
way connects everyone – CBC-BIKE” című, HUSRB/1903/21/0063 számú projekt, amely az Interreg-IPA
Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyert 339 915 euró támogatást.
A projekt megvalósítása során Röszke 2. Határátkelőhely és Röszke között kialakítandó kerékpárútra vonatkozó
komplett engedélyezési tervdokumentáció – valamint egy, a későbbi kivitelezéshez szükséges kiviteli
tervdokumentáció fog elkészülni. Ezen túl kerékpáros pihenőhely létesül a mórahalmi kerékpárút mellett, ahová
kerékpáros szervizállomásokat is telepítünk.
###
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020
időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő
országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző
szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a
következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát,
Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását
támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást
és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és
biztonságához. További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.
Kapcsolat:
Projekt címe: Horgos-Röszke-Szeged – The good way connects everyone (CBC-BIKE)
Dávid József projektmenedzser - Magyarkanizsa Önkormányzata
telefon: +381 248-7315, e-mail: cbcbike.husrb@gmail.com
JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Röszke Község
Önkormányzata vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a
programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2020.12.11-én meghozott döntéséről:
Döntés született arról, hogy a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Községi Könyvtár, mint önálló intézmény 2020.
december 31. napjával jogutód nélkül megszűnik. A
művelődési ház által ellátott feladatokat az
önkormányzat veszi át.
Röszke
Község
Önkormányzata
polgármestere
jóváhagyta a helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XI.
27.)
önkormányzati
rendelet
módosítását.
A
módosítással törlésre került a rendeletből az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóztatására
vonatkozó rendelkezés tekintettel arra, hogy a magasabb
szintű jogszabály megszüntette az az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenység kategóriát.
Tájékoztató
Röszke
Község
Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján 2020.12.18-án meghozott döntéseiről:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításával egyéb bevételek, illetve bevételi
többletek rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb
kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi
és kiadási főösszege 25.276.558 Ft-tal került
megemelésre.

Röszke
Község
Önkormányzata
polgármestere
jóváhagyta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak
mértékéről szóló 4/2016. (IV. 13.) önkormányzati
rendelet, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 7/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet, a
közterület használatáról szóló 8/1994. (VI.14.) Kt.
rendelet és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásáról szóló 9/2001.(VII.18.) KT. sz. rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeleteket.
Döntés született a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata tárgyában.
A polgármester jóváhagyta az Önkormányzat és a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közötti
térítésmentes vagyonátadásra vonatkozó megállapodást.
A polgármester döntést hozott Röszke Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
2021.
évi
munkatervének jóváhagyása tárgyában.
Döntés született a Nagy Rita Katalin által benyújtott,
támogatási szerződés módosítása iránti kérelem
elbírálása kapcsán.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2020.12.22-én meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere rendeletet fogadott el a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2016.
(IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a hatályba nem lépéséről.
Döntés született a kivett beépítetlen telkekre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása tárgyában.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
Tisztelt Látogatóink, Olvasóink!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a művelődési ház és könyvtár épületeit 2020. november 11-től bezártuk,
azokat látogatni nem lehet. Online szolgáltatásaink azonban tovább működnek.
Kölcsönzés
A kölcsönzési szolgáltatásainkat korlátozott formában biztosítjuk felhasználóink számára. Ennek keretében az
online leadott könyvigényeket összekészítjük és előre kikölcsönözzük. Az így előkészített könyvcsomagot a
művelődési ház előtt vehetik át hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig. Fontos: a könyv átvételekor kövesse a kihelyezett
tájékoztatók utasításait, minden esetben viseljen szájmaszkot és tartsa be a biztonsági előírásokat! Keressen fel
elérhetőségeink egyikén: telefonon: 06-70-339-56-74 vagy az alábbi e-mail címen: muvhaz@roszkenet.hu
Megyesi Beáta
könyvtáros
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Karácsonyi ünnepség
Halasiné Csúzdi Anna tanárnő vezetésével
készült az a kedves karácsonyi műsor,
melyet idén az ötödikesek adtak elő.
A gyerekek ötletes jelmezekbe öltözve,
maguk készítette, igényes díszletek
segítségével idézték fel a Szeretet
ünnepének hangulatát. Jó érzés volt néznihallani a gyönyörű történetekről szóló
jeleneteket, dalokat, táncjátékokat! Az
életképek és drámajátékok kis szereplői
lelkes előadásmódja hamar magával
ragadta a nézőket.
A műsort videóra rögzítették, így a szünet
utolsó tanítási napján minden osztály
megtekinthette azt a saját osztálytermében.
A mutatós díszletek és jelmezek az 5.
osztály szülői munkaközösségének a
közreműködésével kerültek megalkotásra.
Az előadás összeállításában és a felvétel
elkészítésében nagy segítséget nyújtott
Tóthné Gál Kinga tanárnő és Árva Béla
rendszergazda.
B&K Olvasókör

Karácsonyi meglepetés
A karácsony a szeretet ünnepe. Az év minden napján, de főleg ilyenkor
igyekszünk szeretteinket figyelmünkkel, kedvességünkkel elhalmozni,
ajándékkal meglepni. De nemcsak a családtagjainkkal tehetjük ezt meg, hanem
olyan emberekkel is, akik valamilyen módon kötődnek életünkhöz,
meghatározó egyéniségek az életünkben. Erre ékes példa, ami itt történt
Röszkén. Iskolánk volt tanulói az a házaspár, akik karácsony közeledtén úgy
érezték, hogy meglepetéssel kedveskednének iskolánk diákjainak. Ezért az
Alapítványunknak utalt pénzösszeget szabadon felhasználhattuk az
osztályfőnökök, szaktanárok által javasolt diákjaink karácsonyi ajándékának
megvásárlásához. Az iskola dolgozói nagy összefogásról tettek ismét
tanúságot. Együtt ötleteltünk a személyre szabott ajándékok kiválasztásában,
önként jelentkező alkalmazottak gondoskodtak azok megvásárlásáról,
becsomagolásáról illetve a házhoz szállításról. Molnárné Vér Ágnes
alpolgármester-asszony és Kissné Veres Györgyi tanárnő, felsős
munkaközösség-vezető segítettek abban, hogy a diákjaink megkapják a
csomagokat. De nemcsak ez a meglepetés született az ünnepekre! Szintén helyi
lakos, akinek négy gyermeke iskolánk tanulója, három laptopot ajánlott fel a
pedagógusok javaslatára kiválasztott diákjainknak. A felajánló maga juttatta el
az eszközöket a gyerekekhez és látta el hasznos tanáccsal a készülék kezelése
kapcsán őket.
Megható ez a gondoskodás, jószívűség, aminek szemtanúi voltunk. Nagyon
szépen köszönjük mindkét ajándékozónak a nagylelkű felajánlásukat!
Szécsényi Marianna intézményvezető

Meglepetés a 3.a osztályban
Tavaly decemberben meghívást kaptunk a
Kálvária úti idősek otthonába, hogy
karácsonyi műsorral szerepeljünk az
otthon lakóinak.
Sajnos nem tudtunk személyesen jelen
lenni, de Terteli Alexa jóvoltából,
könyvjelző színezéssel kedveskedtünk.
Hatalmas öröm és meglepetés volt nekünk,
amikor viszonzásként ajándékot kaptunk
az idősotthon lakóitól. Köszönjük a
törlőgumit, színeseket és a szaloncukrot!
Reméljük, jövőre ismét ellátogathatunk
hozzájuk, hogy műsorral tudjunk örömet
szerezni a néniknek és a bácsiknak.
Egészségben gazdag, boldog új évet
kívánunk szeretettel!
A 3.a osztály tanulói és tanítói

ÚJÉV
Újévkor éjfélig bulizunk,
Éjfélkor egy nagyot
koccintunk,
Éjfél után lefekszünk,
Reggel az ágyban
felülünk.
Kajdocsi Lilla 3.b

Könyvtár és eszközfejlesztések
iskolánkban
A Szegedi Tankerületi Központ jóvoltából
iskolánk könyvtára, sporteszközei és
játékgyűjteménye ismét gazdagodott. Az
összesen 400.000 Ft értékű ajándékutalványokat a Libri Könyvesboltban, a Regio
Játék áruházban, valamint a Decathlon sportáruházban vásároltuk le. Könyvtárunkat
igyekeztünk olyan kortárs és szépirodalmi
könyvekkel
bővíteni,
melyek
méltán
népszerűek tanítványaink körében. Az új
képességfejlesztő
sporteszközök
és
társasjátékok minden bizonnyal izgalmas,
hasznos és vidám időtöltést nyújtanak a
gyerekeknek.
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"Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának."
Így kezdődik Tóth Árpád: Január című verse. Január 6-án
véget ért a Karácsonyi Ünnepkör, kezdődik a farsang
időszak, de ez is alaposan megváltozott. Most nem a
bálakról, a vidámságról szól, mert az emberek csak
nagyon szűk korlátok között találkozhatnak egymással. A
vadászok sem kivételek ez alól. A társas vadászatokat az
előírások betartása mellett megrendezik, a résztvevők jó
hangulatban, eredményesen vadásznak, de hiányzik a
vadászat utáni együttlét, beszélgetéssel, poharazgatással,
közös ebéddel. Sajnos, idén a vadászbál is elmarad, pedig
más években ilyenkor már lázas készülődés folyt a
rendezvény sikere érdekében. Egyelőre a vadászterületen
sem kell túl sok figyelmet fordítani a vadon élő állatok
etetésére, mert a hómentes, enyhe tél miatt bőségesen
találnak élelmet a vadak. Az élőnyúl befogás január
végéig engedélyezett, de ha nem lesz hó, és kemény
hideg, akkor a csapdás befogás meghiúsul. A társaság
árbevételén jelentősen javíthat, ha a kilátásba helyezett
15-20 fős nyúlvadászat megvalósul, hazai vadászok
részvételével, akik 150-200 nyulat szeretnének terítékre
hozni. Az időjárás előrejelzés nem jósol hideg telet, a
nagy változást hozó légáramlatok elkerülik vidékünket.
Ezt a természetet ismerő ember is láthatja abból, hogy a
téli vándormadarak (mint a vadludak és a darvak)
látványos vonulása nem tapasztalható. Nem érkeztek meg
a fenyőrigók népes csapatai, a madáretetőket nem
látogatják még a kékcinkék, a zöldikék, a meggyvágók és
még egyéb téli vendégek.
Idén a vadászbarátoktól nem hallok sikeres téli nagyvad
vadászatokról szóló élménybeszámolókat, így én most
egy 1984-es tornyópusztai vadászatról szeretnék írni.
Január 10-én este érkeztem a vadászházhoz, ahol Holló
Józsi barátom várt. Aznap estére nem terveztünk
vadászatot, ezért vacsora után hosszan beszélgettünk,
majd nyugovóra tértünk. Korán reggel cserkelni indultunk
a "Sziklák" és a "Baglyas" környékére. (ezeket a neveket
azért teszem idézőjelbe, és kezdem nagybetűvel, mert a

vadászterület meghatározó pontjaiként vésődtek az
emlékezetembe) Gím-, muflon-sutavad és vaddisznó
elejtésére szólt a meghívásom. A tájat 20-25 cm-es hó
borította, szélcsendes idő volt, a gallyakon kövér
hópamacsok ültek. Sok vadat láttunk, de nem jutottam
lövéshez. Reggelizni mentünk, majd takarmányt vittünk a
szórókra, és a vadváltókon leellenőriztük az éjszakai
mozgást. Józsi barátom felajánlotta, hogy magam
válasszam ki azt a lest, amire este szeretnék ülni. Én a
"Hangitán" álló magaslest választottam, amely egy öreg
tölgyes szélén állt a dombtetőn. Előtte 40-50 hektárnyi
erdővel szegélyezett, hóval borított szántó, ahol a takaró
alatt szunnyadtak a magok. 4 órakor Józsi kivitt a
területre, és felültem az általam kiválasztott lesre. 5 óra
tájban mögöttem kelt föl a Hold, és a fák közül beszűrődő
fény egyre jobban megvilágította a tájat. Csend, nagyon
nagy csend vett körül. A magasles árnyéka előttem feküdt
a hómezőn. A csendet az erdő mélyéről erdei fülesbagoly
hangja törte meg. Eszembe jutott egy öreg vadászbarátom
mondása, miszerint: "ha megszólal a bagoly, jönnek a
disznók". És valóban. Tőlem 170-180 méterre, jobbról
megjelent egy konda. Ekkor emeltem szemem elé a
kereső távcsövet, amin keresztül a havon, nyolcszoros
nagyításban millió csillag sziporkázott a holdfényben.
Életem során nem sokszor láttam még ehhez hasonló
csodát. A konda libasorba rendeződött: a sort egy koca
vezette, mögötte 8 süldő, és a menetet egy másik koca
zárta. Az egész nagyon hasonlított egy tehervonat
szerelvényre. A mély hó miatt a céltávcsőben csak 10-20
cm látszott a süldők hátából, ezért lövésre nem is
gondoltam. Az élmény viszont bármilyen vadász
zsákmánynál többet ért, és bizakodással töltött el a jövőre
nézve. Mint ahogy bizakodóan fejezi be Tóth Árpád is a
versét:
"Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap.
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hívatja,
Ez legyen az új év legszebbik divatja!"
Karikó József

Tisztelt Horgásztársak!
A 2021. évi Állami Horgászjegy és Fogási Napló, valamint a területi engedélyek horgászirodánkban csütörtöki
napokon 14 órától 17 óráig folyamatosan válthatók. Kérjük, hogy aki február végéig ki szeretné váltani az
engedélyét, az a fogási naplót az új engedély váltásakor az irodában adja le. A 2020. évi Állami Horgászjegy és
Fogási Napló a 2021. évi Állami Horgászjegy és Fogási Napló kiváltásának a helyszínén is leadható független
attól, hogy melyik horgászegyesületnél lett kiváltva. A 2021. évi Állami Horgászjegy és Fogási Napló
kiváltásának feltétele a plasztik alapú MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA bemutatása! A 2020. évi Állami
Horgászjegy és Fogási Napló leadási határideje: 2021.02.28. Kérjük, hogy a leadni kívánt fogási naplókat a 7.
valamint a 38. oldalon összesítve hozzák el, mert másképpen nem tudjuk leadni. Engedély váltásakor az irodában
az ügyintézőkön kívül 1 fő tizennégy év feletti személy tartózkodhat. Kérjük, hogy a többiek, amíg sorba nem
kerülnek, kint várakozzanak. Bankkártyás fizetés lehetősége biztosított. Természetesen a szájmaszk használata
kötelező!
Magyari László elnök
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Szociális Szolgáltató Központ Hírei!
A januári cikkünket mindig visszatekintéssel szoktuk
kezdeni, most sem lesz ez másként, de olyan sok örömteli
eseményről sajnos nem tudunk beszámolni. Hiszen
nálunk is a december hónap a járványhelyzetről szólt. A
kormány által hozott védelmi intézkedések az
ünnepvárást, az ünnepre való ráhangolódást kissé
beárnyékolták. Hosszú évek óta most először maradt el a
karácsonyi alkotóház, amin intézményünk mindig részt
szokott venni. De a szigorítások miatt ezt most nem
lehetett megtartani.
A karácsonyhoz kapcsolódóan azért két pozitív
eseményről be tudunk számolni, és szeretnénk is hírt adni
róla, mert annyira szép, és jóleső érzéssel töltött el
bennünket.
Az egyik, hogy a Baptista Szeretetszolgálattól ismét
lehetőséget
kaptunk
arra,
hogy
„cipősdoboz”
ajándékcsomagokkal 24 gyermeket lepjünk meg. A hálás
visszajelzésekből láthattuk, hogy a szeretettel és
törődéssel összekészített meglepetés-dobozok milyen
nagy örömet okoztak a gyermekeknek, melyeket
december 22-én juttattunk el számukra, természetesen a
megfelelő higiénés szabályok megtartásával. Köszönjük a
Szeretetszolgálatnak a lehetőséget!
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 Szolg. Központ:
573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet: 433104, (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

2020. november végén Námesztovszki Ella azzal kereste
fel Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkat, hogy a 2019es évhez hasonlóan idén is szeretne meglepni három
olyan gyermekes családot, akiknél az ünnepi készülődést
megkönnyítené és megédesítené saját készítésű
finomságaival. 2019-ben Ellával és kislányával közösen
tortát vittünk a családoknak, és azzal tettük még szebbé
és finomabbá a karácsonyukat. Sajnos most decemberben
a vírushelyzet miatt nem volt arra mód, hogy közösen
lepjük meg a családokat, de Ellának ez sem szegte
kedvét, nagy örömmel sütötte meg a bejglit és a
mézeskalácsot, a családja pedig tartós élelmiszerekből
álló csomagot készített össze. Szolgálatunk december 23án juttatta el a süteményeket és a csomagokat a három
családnak, és szereztünk nekik nagy örömet.
Ezúton is szeretnénk Námesztovszki Ellának és
családjának őszinte köszönetünket kifejezni ezért a
csodás karácsonyi meglepetésért.
A Szociális Szolgáltató Központ nevében szeretnék
minden Kedves Röszkei Lakosnak Nyugalmas,
Örömökben, Egészségben és Sikerekben Gazdag Boldog
új Évet kívánni!
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 ügyfélszolg.:
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

ÚJ ÉV TAVALYI ÁRON!

Röszke, Jókai u. 3. szám alatti
1230 m2-es építési telek eladó.

Cserépkályhák, kandallók,
tűzhelyek, kemencék építését,
karbantartását továbbra is vállalom!

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

Boldog új évet kívánok!

Márton Ferenc cserépkályhás
30/97-84-033

Hirdessen Ön is a Falusi Suttogóban!
+36 62 573 870
telehaz@roszkenet.hu
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.

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

www.pietasszeged.hu

a Szöghy Temetkezés

Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

megnyitotta új kirendeltségét a

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.

Jázmin Virágműhelyben

Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

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

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

www.szogitemetkezes.hu
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Feladványunk három kiemelt
sorában újévi jókívánság
rejtőzködik.
Karácsonyi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Itt van a karácsony, most nyílik
virága. Hócsillagot bontott
minden bokor ága.
A Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
BAJUSZ BOGLÁRKA
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.
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA, 6758 RÖSZKE, FŐ U. 89., Tel.: 62/273-260; 30/510-6469
WEB: www.roszkeplebania.hu, E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: kedden és pénteken 9-11óra között
LITURGIKUS REND (A KORLÁTOZÁSOK IDEJÉRE):szerda, 17.00 óra: szentmise
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK

TEMETÉS:
2020. december 2.: Vér Imréné Opletán Erzsébet (†2020. november 20., életének 80. évében)
2020. december 17.: Király István (†2020. december 7., életének 73. évében)
2020. december 25.: Sávai Antalné Ördög Erzsébet (†2020. december 13., életének 81. 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, majd 2021. február 1-ig meghosszabbított kormányhatározat, valamint a
Magyar Katolikus Püspöki Kar ajánlásai értelmében a röszkei Páduai Szent Antal Egyházközségben az alábbi
rendelkezések vannak érvényben:
o A vasárnapi miserend változatlan, 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.
o A kormányhatározatot figyelembe véve a temetéseket csak szűk körben végezhetjük. Temetési gyászmisét nem
tartunk közvetlenül a temetést megelőzően; a héten eltemetett személyekért a gyászmisét szerdánként (vagy
előzetes jelzés szerint másik napon) 17 órakor mutatjuk be.
o A betegeket otthonaikban továbbra is csak sürgős és súlyos esetben keressük fel (pl. betegek kenetének
kiszolgáltatásához).
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék lehetőleg január folyamán a plébániahivatalban.
A járványhelyzetre való tekintettel a hagyományos házszentelések az év elején nem kezdődnek el. Ahogy évközben
erre ismét lehetőség adódik, a szokásos rend szerint kezdjük a házak megszentelését. Akik év elején szeretnék befizetni
az egyházi hozzájárulásokat, azok megtehetik a plébániahivatalban, vagy a vasárnapi misék után a sekrestyében, ill.
befizethetik a 57400028-11065735-ös bankszámlaszámra.

Programjaink a Bálint Sándor Hagyományőrző Program a szakrális népi
kultúra ápolásáért Röszkén c. projekt részeként

2021. január 23., 17 óra - Litánia Szent László királyról + filmvetítés: A Magyarság Szentjei, Szent László
Király - dokumentumfilm
2021. január 24., vasárnap, 17 óra – Ökumenikus Imahét záró-programja a szentmise keretében: Igét hirdet IFJ.
IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szegedi gyülekezetének lelkésze
2021. január 30., 17 óra - Litánia Árpád-házi Szent Margitról + filmvetítés: A Magyarság Szentjei, Szent
Margit - dokumentumfilm
2021. január 31., vasárnap, 9 óra – a szentmise keretében: KAROL BIERNACKI, Szeged tiszteletbeli lengyel
konzuljának előadása a magyar-lengyel kapcsolatokról és a Szegeden élő lengyelek közösségéről
[Programjaink az EFOP-1.3.7-17- BÁLINT SÁNDOR HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A SZAKRÁLIS NÉPI
KULTÚRA ÁPOLÁSÁÉRT RÖSZKÉN elnevezésű projekt keretében kerülnek megvalósításra]
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ÜNNEPI SZENTMISE

December 24-én, karácsony szent estéjén a körülményekhez képest szép számban megjelentek a hívők
templomunkban. A szegények és magányosok ünnepi szentmiséje a törvényi előírások betartása mellett 16 órakor
kezdődött. A szentbeszédhez Liszkai Tamás atya a napjainkban pusztító világjárványt említette, amely miatt a
megszokott emberi kapcsolatainkban jelentősen korlátozva vagyunk. A bezártság magányában így most jobban
figyelhetünk önmagunkra és belső értékeinkre. Megtapasztalhatjuk, hogy a fényűzés és a gazdagság valójában nem
sokat ér. A szívünket és lelkünket átható szeretet és a megbocsájtás az igazi érték, a valódi kincs, amiért Jézus meghalt
a kereszten. Meglepetés várta a jelenlévőket; az iskolás gyerekek karácsonyi hajtogatós üdvözlőlapot készítettek a
szentmise résztvevőinek.
Turucz József

Folytatódik a Magyar Falu Program 2021-ben is!
Még két év sem telt el a Magyar Falu Program indulása óta, de a
rendelkezésre álló adatok és kistelepülések visszajelzései azt mutatják, hogy az 5000 lélekszám alatti települések komoly
fejlődésnek indultak és - a program legfontosabb céljával összhangban -, jellemzően megállt az elvándorlás és a népességfogyás
a falvakban. A Magyar Falu Programot a szükség hívta életre, ezért 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök bejelentett egy
olyan összetett tervet, amely kifejezetten a helyi, kistelepülési igényekre és problémákra kínál megoldást. A teljes Magyar Falu
Program két éves költségvetése meghaladja a 350 milliárd forintot, amely tisztán állami támogatás, azaz Magyarország
kormányának támogatása a központi költségvetésből. A kedvezményezettek jelen pillanatban a magánszemélyek, az
önkormányzatok, az önkormányzati társulások, az egyházközségek, az iskolafenntartó tankerületi központok, a civil
szervezetek és a hazai, alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztéséért és karbantartásáért felelős állami cégek. A program három
pillére egymást kiegészítve erősíti a falvak vonzerejét. A vidéki otthonteremtést segítő falusi CSOK keretében a vissza nem
térítendő támogatást közel 16 ezer, kistelepülésen élő vagy falura költöző család igényelte, több mint 83 milliárd forint
értékben. A falusi útalap keretében a rossz állapotú, akár 30-40 éven keresztül elhanyagolt mellékutak felújítására két év alatt
közel 122 milliárd forint forrást biztosított az állam, amely 1300 kilométernyi útfelújítást és burkolatjavítást jelent. A pályázati
rendszerben támogatott, a helyi életminőség javítását célzó, kisléptékű falusi fejlesztések, valamint a civil szervezeteket segítő
felhívások keretében a két év során a nyertes pályázatok száma meghaladja a 12 ezret, a kifizetett állami támogatások összege
pedig a 130 milliárd forintot. A jogosult települések közel 98 százaléka nyert már támogatást legalább egy, helyben fontos
fejlesztés megvalósítására, valamint közel 1600 civil szervezet kapott mentőövet tevékenysége segítéséhez.
A Magyar Falu Program új elemekkel és még nagyobb lendülettel folytatódik. A 2021-es költségvetés az eddigieknél is
nagyobb forrást nyújt a kistelepülések számára és a vidéki emberek, a vidéki Magyarország fejlesztésére. 2021-ben bővül a
falusi CSOK, nagyobb számban kerülnek felújításra a mellékutak, folytatódnak a pályázatok, és támogatást kapnak a falusi
kisboltok is. Forrás: kormany.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület

„ Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, a gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!”
(Mentovics Éva: Új évi köszöntő)

Magunk mögött hagytuk ezt a gondokkal, bajokkal teli 2020-as évet, de
emlékezzünk egy kicsit a decemberi szép pillanatokra, hiszen abból is akadt
elég. Az év utolsó hónapja mindig csodákkal és várakozással teli időszak a
gyerekek számára. Az első meglepetés - a Mikulás érkezése - előtt már
pénteken délután kikerültek a kis cipők az ablakba. Egy hosszúnak tűnő
hétvége után aztán annál nagyobb volt a meglepetés. Izgatottan keresték reggel a cipőjüket a csoporttársak lelkes
gyűrűjében, akik társukkal együtt újra és újra átélhették az örömöt. A közös csemegézés közben búcsút intettünk a
Mikulásnak, hiszen már új élmények vártak.
(folyt. a köv. oldalon)
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Egész héten a Luca-napi népszokásokkal ismerkedtünk,
elmeséltük nekik a Luca szék készítés lényegét, a Luca-napi
kalendáriummal való időjárás-jóslást és azt, hogy ezen a napon a
nőknek nem lehetett dolgozni. Sajnos a kotyolást nem
próbálhattuk ki, hiszen a vírus miatt a csoportok találkozását is
minimalizáltuk. De annál lelkesebbek voltak a pogácsasütés
alapanyagainak előkészítésében, és csodálkoztak azon, hogy a
szemük láttára a sütőbe került pogácsákba, hogy varázsolódott
bele az 5 forintos. A búzamag is földbe került alaposan
megöntözve, hogy karácsonyra szép nagyra nőve jelezze - jó
termés lesz a következő évben. Ezután már csak a karácsonyra
készülődtünk, először is apró fényekkel, mécsesekkel,
gyertyákkal varázsolva fényt a lelkünkbe és szívünkbe.
Megfigyelték, hogyan nyújtózkodik a gyertya lángja, ha meg se
mozdulunk, és hogyan libben-lobban táncolva, ha finoman
megfújjuk. Ünnepi terítő és asztali dísz mellé mécseseket tettünk
a babaszobai asztalra, ahol vendégül látták egymást. Minden nap
a mesegyertyát körbeülve hallgatták a karácsonyi meséket, a
betlehemi történet mellé előkerültek a szereplők is, és mire a
történet véget ért, már elkészült a saját Betlehemünk is. Ahogy
egyre több gyertya lángja lobbant fel az adventi koszorún, egyre
többször kerültek elő karácsonyi családi történetek, az ajándékba
készülő képeslapok készítése, a mézeskalácsok díszítése közben.
A vázába illatos fenyőágakat állítottunk, ami a gyerekek által
felrakott díszekkel változott karácsonyfává, már csak az

Bölcsisek Lucabúzája

Közösen készítettük a mézeskalácsot a bölcsiben is

ajándékok hiányoztak alóla. A szépen terített karácsonyi
csemegés asztalnál gondoltunk azokra is, akik idén nem ülhettek
ott velünk, de reméljük, hogy jövőre már teljes létszámmal,
együtt ünnepelhetünk.
Kicsit furcsa volt az is, hogy most nem a karácsonyi templomi
hangversennyel búcsúztunk el egymástól, de hát ez egy
rendhagyó év volt.
Január 4-én újra találkoztunk egészségesen, tele élményekkel.
Örömteli csodálkozással vették észre, hogy a mi karácsonyi
ágaink alá is ajándékok kerültek. Minden nap lelkesen
bontogatják az újabb és újabb meglepetéseket, megismerkedve a
bennük rejlő új játék lehetőségével. Örülünk annak, hogy naprólÍgy készült a Lucapogácsa az oviban
napra többen leszünk és most még óvatosan, de egyre nagyobb
optimizmussal várjuk a következő hónapokat, hogy minden
visszaálljon a régi kerékvágásba.
KÖSZÖNJÜK:
• a Luca búza vetéséhez felajánlott földet és búzát Szomor
Panni anyukájának, Papdi Norbert szüleinek, Fodor Noémi
mamájának az óvodában és Farkas-Csamangó Gergő
anyukájának a bölcsődében.
• a Micimackó csoport ünnepi asztalát díszítő karácsonyi
szalvétát Fige Zétény anyukájának.
• a diafilmet és meséskönyvet Fodor Noémi mamájának,
melyeket a Kincskereső csoportos gyermekeknek
Karácsonyi előkészületek
ajándékozott.
• Katona László anyukájának a nagymennyiségű banán
csemegét, melyet a bölcsődés gyerekek jóízűen fogyasztottak el.
NAPTÁRUNK:
• Január és február hónapokban a 4 éves gyermekek szüleit tájékoztatják az óvodapedagógusok gyermekük
fejlettségéről.
• Január 22-én Kultúra napi mesemondó délelőtt valósul meg az iskolafelé kacsingatók számára a csoportokban.
(folyt. a köv. oldalon)

12. oldal
•
Február 02 – Gyertyaszentelő napja és tavaszjóslat – kérjük,
hogy január utolsó hetére hozzátok be gyermeketek kedvenc mackóját.
•
Február 01-től február 12-ig farsangi készülődés és mulatság –
idén ez csoportszinten valósul meg.
•
Február 15 – 26 –ig „Egészséghét, Vitaminhét” szerveződik
intézményünkben. Szokásos módon a csoportok vitaminnapokat
rendeznek, amelyről részletes tájékoztatást a faliújságon és a szülői
facebook csoportokban olvashatnak majd a kedves Szülők.
•
Ismét megrendezzük az „Újrapapír” világnapi kiállítást,
papírhulladékból otthon készített alkotások kerülnek bemutatásra – a
behozatali határidő 2021. február 25., csütörtök délelőtt.
Mézeskalács illata lengte be a Manótanyát

Márki Marianna
óvodapedagógus

Pedagógus szolgálati emlékérem elismerést kapott
Vlocskó Mihályné Rita óvónéni
Vlocskó Mihályné Szegeden érettségizett a Széchenyi István Óvónőképző
Szakközépiskolában, majd középfokú végzettséggel óvónőként kezdett
dolgozni Szegeden, a Nádor Utcai Óvodában. Első gyermeke
megszületése előtt szerezte meg a Szarvasi Óvónőképző Intézetben
felsőfokú képzettségét.
1997. augusztus 1-én kezdett dolgozni intézményünkben, a Röszkei
Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsődében. Ekkor már négy
gyermek – Máté, Márk, Noémi és Rita Bernadett – édesanyja volt. Férje a
Röszkei Általános Iskola tanára, később igazgatója volt, így családjával
településünkre költöztek. Két lánya, Noémi és Rita Bernadett már a mi
óvodánkba járt, így Ritát szülőként már megismerhettük.
Néhány éve dolgozott intézményünkben, mikor lehetősége volt
szakvizsgára jelentkezni. A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Pedagógiai Főiskolai Karán - A preventív és differenciáló nevelés, a
gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai–pszichológiai
módszertani ismeretei, valamint Játék- és szabadidő pedagógia
tanulmányterületeken szerzett szakirányú továbbképzési oklevelet.
Tanulmányai során elsajátított ismereteit folyamatosan felhasználta
mindennapi munkája során. Csoportjaiban többször is voltak sajátos
nevelési igényű gyermekek, akiknek fejlesztésekor tudatosan alkalmazta
az egyéni bánásmód és a differenciáló nevelés módszereit.
Szakvizsgáját követően hosszú évekig volt a Gyermekvédelmi Munkaközösség vezetője. Összehangolta a
gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvodapedagógusok között. Folyamatosan kapcsolatban volt a
jelzőrendszer tagjaival: védőnővel, gyermekorvossal, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Fontos
feladata volt, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű
megállapítását. Aktív részese volt a családokat megsegítő adományok, támogatások kiosztásának. Részt vett a
gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és minőségbiztosításában, mint az intézményvezető
szakembere.
Ha a munkatársi közösségnek szerveződött egy-egy szervezetfejlesztő/csapatépítő nap, akkor Rita minden alkalommal
feladatul kapta az intézményvezetőtől, hogy vezessen a témákhoz kapcsolódóan játékokat. Ezek mindig sikeresek
voltak, vidám hangulat kerekedett a kollégák között, de ha a helyzet úgy hozta, akkor bizalommal, őszintén nyíltunk
meg egymás előtt.
Fantasztikus szakmai tevékenységet folytatott csoportjaiban hosszú éveken keresztül. Szeretetteljes, derűs családi
légkört, biztonságérzetet nyújtó, pozitív élményeket, érzelmeket megélő óvodai életet biztosított a mindennapokban.
Biztos módszertani tudása, nyitottsága, toleráns, empatikus harmonikus személyisége méltán volt példa nemcsak a
pályakezdő, de a több éve pályán levő óvodapedagógusoknak is. Foglalkozásai, tevékenységei gyerekek-felnőttek
számára élmény volt, akik láttuk, elvarázsolódtunk. Szívesen tartott kollegái számára bemutató foglalkozásokat.
A folyamatosan megújuló módszertani ajánlások, változások arra sarkalták, hogy képezze magát, folyamatosan
bővítette tudását akkreditált tanfolyamokon.
Négy évtizedes, kimagasló szakmai és egyéb tevékenysége alapján kapta meg ezt az erkölcsi elismerést, melyet az
emberi erőforrások minisztere adományozott számára.

