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A használt sütőolaj és zsiradék a környezetbe jutva súlyos
szennyezéseket okoz: a csatornába öntve letapad annak
falára, táplálva ezzel a kórokozókat, élősködőket, a
szennyvíztisztítókat pedig leterheli. Egyetlen liter használt
sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és
fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A földbe kerülve erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel.
A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagyobb hangsúlyt fektetnek a
környezetvédelemre.
Röszke Község Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2021. 02. 22-től az alábbi két helyszínen ingyenesen lehet leadni a
háztartásokban keletkező használt sütőolajat és zsiradékot:
• Röszke, Fő utca 84. szám a Polgármesteri Hivatal Fő utca felőli
kiskapuja mellett,
• Röszke, Fő utca 77. szám az Óvoda Petőfi Sándor utca felőli
udvari bejárata mellett.
A használt sütőolajat és zsiradékot lezárt műanyagpalackban vagy zárt
befőttesüvegben kell a gyűjtőedénybe helyezni. Önteni nem kell, így
„cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye.
Kérjük éljenek a lehetőséggel! Vigyázzunk környezetünkre, óvjuk és őrizzük
meg épségét és szépségét, hogy a jövő generációi is élvezhessék előnyeit.
Röszke Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
101. § rendelkezése értelmében 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át a
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
Röszke Község Önkormányzata kizárólag a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben jár
el, így a 2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának
beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása.
A változás miatt a gépjármű üzembentartóknak, tulajdonosoknak teendőjük nincs.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új
gépjárműadó-bevételi számláról.
A tévesen önkormányzati bankszámlaszámra befizetett összeget az önkormányzati adóhatóság semmilyen
körülmények között nem jogosult hivatalból, a hatáskör változására tekintettel az állami adóhatóság felé
továbbutalni. A tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

2. oldal

Farsangi forgatag
Libben a szoknya
fordul a rokka,
táncba hív, táncba hív.
Kolomp, ha zendül
víg nóta pendül
felvidít, felvidít.
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Angyalok párban
fátyolruhában
csupa kék, csupa kék.
Ördög a Marcsa
van neki szarva
megigéz, megigéz.

Informatika verseny
A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikuma november
elején informatika versenyt hirdetett alkalmazói kategóriában, melyre iskolánkból 4
nyolcadikos fiú jelentkezett.
A háromfordulós verseny első két akadályát három hét alatt kellett a résztvevőknek
teljesíteniük. Az első feladat egy online teszt kitöltése volt, melyben hardverekkel,
szoftverekkel és hálózatokkal kapcsolatos válaszok után kutattak a versenyzők. A
második fordulóban egy prezentáció készítése volt a feladat, melyet adott témában,
szigorú formai követelményeknek megfelelően kellett kivitelezni.
34 tanuló, köztük iskolánk 3 tanulója sikeresen teljesítette az első két
megmérettetést, ezért részt vehettek a harmadik, döntő fordulón. Itt egy komplex
feladatot kellett megoldaniuk, melynek során a szövegszerkesztő és a
táblázatkezelő használatában szerzett tudásukat tudták kamatoztatni.
A döntőben a három fiú nagyon szépen szerepelt!
Papp Dániel I. helyezést, Ördög Gergő IV. és Kulcsár Márk VII. helyezést ért
el.
Gratulálunk nekik a kiemelkedő teljesítményhez!
Kovácsné Szász Hajnalka

Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Sári a dáma
szép, mint egy páva,
körbejár, körbejár.
Jancsi a medve
nincs berekedve,
ordibál, ordibál.
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Hadnagy a Pista
éles a kardja,
nagy vitéz, nagy vitéz.
Hangya a Borcsa
fürge a lába,
tettre kész, tettre kész.
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Állj be a táncba,
légy benn a sorban,
áll a bál, áll a bál.
Tarts velünk nyomban,
mert ez a farsang
téged vár, téged vár.
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Zeng-bong a kacaj,
a suliban nagy a zaj!
Kozmáné Vastag Judit

Barabás Zoltán Biológia Verseny
Idén is megrendezésre került a 8. osztályosoknak meghirdetett Barabás Zoltán
Biológiai verseny. Ugyan nem a szokványos módon, hanem online tartották a
fordulókat. Iskolánk egy háromfős csapattal képviseltette magát: Ördög Gergő,
Varga Márk és Tóth Kata. A versenyen sok másik iskolából is indultak diákok. A
teszteket úgy kellett kitöltenünk, hogy Google Meet-en hívásban voltunk az összes
többi résztvevővel. A kamerákat végig be kellett kapcsolni, így láttuk a többi
versenyzőt is.
Az I. fordulóban egy kvíz sort kellett kitöltenünk, mely a Tisza és annak árterével
kapcsolatos kérdéssorból állt. A II. fordulós tesztek az emberi csontváz, az
ujjlenyomat, illetve a biokémia témakörében voltak. A III. fordulóban egy
prezentációt kellett csinálnunk a védőoltások témakörben.
A verseny eredményhirdetésére is online került sor. A 20 csapatból mi 4. helyen
végeztünk, valamint sok új élménnyel gazdagodtunk!
Köszönjük a rengeteg segítséget felkészítő tanárunknak, Halasiné Csúzdi Annának.
Tóth Kata 8.o.

3. oldal
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.01.21-én meghozott döntéséről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere jóváhagyta a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz.)
módosítását, mely a közétkeztetési feladatok Röszkei Polgármesteri Hivatalhoz történő átkerülése és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Községi Könyvtár költségvetési szerv megszüntetése miatt vált szükségessé.
Döntés született arról, hogy Röszke Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16 azonosítószámú
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra. A pályázat címe: Belterület
csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Röszkén II. ütem.
A polgármester a Röszke Község Önkormányzata és a Biotrans Kft. között lakossági használt sütőolaj gyűjtési pontok
létesítése tárgyában kötendő szolgáltatói szerződést jóváhagyta.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.01.29-én meghozott döntéseiről:
Döntés született arról, hogy Röszke Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program VP619.2.1.-21-3-17 kódszámú pályázati felhívásra. A támogatási kérelem célja: A Röszke belterület 627/2 helyrajzi számú
ingatlanon található műfüves grundfoci pálya műfű burkolatának cseréje.
A polgármester az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § (3) bekezdésére
figyelemmel úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár, a Röszkei Százholdas Pagony
Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde és Röszke Község Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló
jegyzőkönyvet tudomásul veszi és azt jóváhagyja.
Röszke Község Önkormányzata polgármestere jóváhagyta a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.02.16-án meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere döntést hozott a Röszke 0245/18 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának
módosításáról.
Döntés született a Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2020. évi
adóztatási tevékenységről szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról.
A polgármester határozatot hozott a Röszke belterület 526 hrsz.-ú közterület Tiszavirág utcának történő elnevezéséről.
Döntés született továbbá a polgármester 2021. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása tárgyában.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

SZJA 1%-ra jogosult szervezetek Röszkén
Alapítvány a Röszkei Gyermekekért
Adószám: 18878088-1-06
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06

Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06

4. oldal

Februári írásomat Radnóti Miklós: Naptár
költeményének februári versszakával kezdem.

című

"Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó: csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé, s cserren már a veréb."
Hiába várjuk, hogy valami különleges, említésre méltó
dolog történjen körülöttünk vagy a vadásztársaság
életében. A rutinfeladatok elvégzése mellett a napok, a
hetek monoton egyhangúságban telnek. Csak emlékezni
tudunk az előző évek ilyentájt aktuális eseményeire, a
bálokra (elsősorban a vadászbálra), a disznóvágásokhoz,
névnapokhoz kapcsolódó baráti együttlétekre, mert
sajnos, a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé az efféle
találkozásokat. A kapcsolattartás csak a bevásárlások
vagy ügyintézések alkalmával történő véletlen
"összefutásokról" szól, vagy a személytelen, gépies
kommunikációra korlátozódik. Ez több a semminél, de
mi, emberek, másra vágyunk, másra lenne szükségünk.
Reméljük és bízunk abban, hogy hamarosan visszakapjuk
ennek lehetőségét is, és úgy élhetünk, mint a járvány
előtt. Nem újdonság már, hogy a tél hiánya miatt a
természet ébredése nem a régi rend szerint működik.
Jelentéktelen kis példaként említem meg, hogy régebben
március 8-án a Nőnap jellegzetes virága volt a hóvirág,
most akkorra már híre-hamva sem lesz. A madarak
viselkedését figyelve ugyanezt az eltolódást tapasztalom,
ha mozgásukat, vonulásukat, megjelenésüket gyerekkori
és későbbi emlékeimhez viszonyítom. Délutáni
egészségügyi sétánk alkalmával egyik nap különleges
élményben volt részünk. Sejtelmes szárnysuhogás
kíséretében egészen alacsonyan egy hattyúpár repült el

felettünk. Számomra ritka találkozás ez, mert az elmúlt
40 év alatt kétszer láttam ilyet. Szintén a sétákhoz
köthető a sok-sok őznyom, amit az erdő foltokból kiváltó
őzek hagynak maguk után a földúton, de az őz csapatok
csak ritkán kerülnek a szemünk elé. Nem így a mezei
nyulak, amelyek vígan kergetőznek a réteken, vetéseken.
Januárra visszatekintve: a remélt nagyterítékű
nyúlvadászat megvalósult. A jó szervezés, a lelkes
kiszolgáló csapat, és a jó lőkészségű vadászok
tevékenysége eredményes volt. Ebben a hónapban még
néhány fácánvadászatra és az utolsó hétvégén társas
dúvad apasztásra kerül sor. Örömmel tapasztaljuk, hogy
az egész évben kitartóan végzett csapdázás jelentősen
lecsökkentette a szárnyas és szőrmés kártevők számát.
Az emlékezés sem maradhat ki írásomból, ezért egy 1314 éves koromban megélt légpuskás nyúlvadászatról
számolok be, ami az első nyulam meglövéséről szól. A
Szíkháti zsombékos pusztaságot 20 centis hó borította.
Éjjel-nappal csikorgó hideg volt. Az "évszázados"
nyúlváltók egyike mellett, egy kis nádfoltba húzódtam le.
Úgy 4 óra körül járhatott az idő. Leshelyet készítettem
magamnak: elkapartam a havat, a nádtorzsokra és a
száraz fűre térdeltem. Tiszta időben, fülemre húzott
kucsmában, állig begombolt kabátban várakoztam. A
kényelmetlen testhelyzetben elzsibbadt a karom, a lábam,
de mozdulatlan maradtam. Végre megjelent egy nyúl, és
a nádfolt felé baktatott a váltón. Meg-megállt, és körbe
nézett. 5-6 méterre lehetett tőlem, mikor lövéshez
jutottam. Mikor felálltam, vacogott a fogam, az egész
testem reszketett a hidegtől és az izgalomtól.
Hazaindultam, útközben átfagyott kezemből kétszer is
kicsúszott a zsákmány. Bal kezemben a jéghideg puskát
vittem. Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz életem
legemlékezetesebb, legmeghatározóbb nyúlvadászata.
Sem akkor, sem azóta vadászat közben nem hordok
kesztyűt....
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
Közösségi színtér 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 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

5. oldal

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT KÉRIK
A MÉHEK ÉS A GAZDÁK!
A Magyar Természetvédők Szövetsége – mely szervezetnek a Beretzk
Péter Természetvédelmi Klub tagja - csatlakozik az Európai polgári
kezdeményezéshez.
- így közösen gondolkozunk a Klímaváltozás problémájáról,
- a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről, hogy a jövőben biztosítani
lehessen a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer
rendelkezésre állását.
Jelen írásunkban a méhek és a gazdák fontos problémáiról
tanácskoztunk. Mindenki segítségét kérjük a méhek és a gazdák
Mezei poszméh
nevében! Most kell rávennünk az Európai Uniót, hogy csak olyan
mezőgazdaságot támogasson, ami megvédi a méheket. A beporzók
védelme elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges, változatos gyümölcsök, ételek kerüljenek tányérunkra. Az ügy
egészségünk és környezetünk védelme szempontjából is egyaránt fontos!
Az életigenlő, beporzóbarát mezőgazdaság érdekében kérjük csatlakozzon ehhez a nagyon fontos európai polgári
kezdeményezéshez, írja alá petíciónkat: https://mtvsz.hu/peticiok/mentsuk-meg-a-meheket-es-a-gazdakat
Jelenleg egyik nagyon fontos programunk. Tehát elindult az Európai polgári kezdeményezés: MENTSÜK MEG A
MÉHEKET ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET! Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért
kívánunk a továbbiakban.
A program tárgya:
A méhek és az emberek egészségének védelme érdekében felszólítjuk a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat jogi
aktusokra a szintetikus növényvédő szerek 2035-ig történő fokozatos kivonása, a biológiai sokféleség helyreállítása,
továbbá a mezőgazdasági termelőknek az átmenetben történő támogatása.
Célunk:
Azért fogunk össze az EU minden részéről, hogy felhívást intézzünk egy méhbarát mezőgazdaságért, amely jó a
gazdáknak, egészségünknek és a környezetnek. Ezzel az európai polgári kezdeményezéssel arra szólítjuk fel az Európai
Bizottságot, hogy támogasson egy olyan mezőgazdasági modellt, amely lehetővé teszi a gazdák és a természet számára,
hogy harmóniában éljenek. A szintetikus növényvédő
szerek fokozatos kivonása az EU mezőgazdaságából,
kezdve a legveszélyesebbekkel; a cél a peszticidek
használatának 80%-os csökkentése 2030-ig, és teljes
beszüntetésük 2035-re; a természetes ökoszisztémák
helyreállítása a mezőgazdasági térségekben, hogy a
mezőgazdasági
termelés
a
biológiai
sokféleség
helyreállításának eszközévé váljon; a mezőgazdaság
megreformálása a kis méretű, diverzifikált és fenntartható
gazdálkodás előtérbe helyezésével, az agroökológiai és
biogazdálkodási
eljárások
gyors
elterjedésének
támogatásával,
továbbá
független,
mezőgazdasági
termelőknek szóló képzések és kutatási tevékenységek
lehetővé tételével.
A mostani rendszer zsákutca
Az európai mezőgazdaság zsákutcába jutott. Az uniós
mezőgazdasági politikák, amelyeket egyoldalúan a
terméshozamok növeléséhez kötnek, a mérgező
mezőgazdasági vegyszerek felhasználásának növelése
Farsangi buliban a darazsak és a katicabogár
miatt az ökoszisztémát az összeomlás szélére sodorták. A
biológiai sokféleség, amely alapja az élelmiszer-rendszerünknek, napról napra egyre csökken – ami komoly veszélybe
sodorhatja élelmiszer-ellátásunk jövőjét, megélhetésünket, egészségünket és környezetünket. Mindennek katasztrofális
hatása van a természetre: méhek, lepkék és más rovarok tűnnek el tájainkról, és a korábban széles körben elterjedt
madarak már nem dalolnak a mezőkön. Patakjaink és folyóink elszennyeződnek és élelmünkön keresztül naponta ki
vagyunk téve a növényvédőszerek káros hatásainak.
Sára Endréné

6. oldal
„Itt van végre február,
Másodikán medve jár.
Dirmeg-dörmög, nincs jó kedve,
Nyarat várja epekedve.
Medve koma mond meg nekem:
Temethetjük már a telet?
A tél vége messze van még,
Eltelik még jó néhány hét!
Ezzel bement a vackára,
Rágondolni jó almára.
Árnyékát látta a medve.
Attól múlt el a jó kedve.”
(Simola Teréz: Február)

Az elmúlt hetekben, napokban minden a télről, a téli játékokról szólt. Az idén
az időjárás kegyes volt hozzánk, még ha kevés is, de VÉGRE esett a hó! A
bölcsisek, ovisok egyaránt kihasználták a havas időt, készültek az izgalmasnál
izgalmasabb formájú és nagyságú hógolyók, hóangyalkák, kisebb-nagyobb
lábnyomatok. Mivel most volt lehetőségünk átélni a hó adta örömöket, így az
átélt élmények által és nem csak képzeletben emlékeinket, ismereteinket
felidézve tudtunk csodás téli tájat varázsolni csoportjaink terepasztalára,
amelyet különböző technikákkal készített hópelyhekkel, hógolyókkal, vadon
élő állatokkal, gyurmából készült hóemberekkel, spatulából készült szánkókkal
népesítettünk be. Beszélgettünk a téli időjárásról, a téli öltözködésről, a téli
sportokról, kísérleteztünk vízzel, jéggel, hóval, és témához illő verseket,
mondókákat mondogattunk.
A „Pagonyt” meglátogató madarakról sem feledkeztünk meg,
kikerültek a madáretetők, amelyek feltöltéséről a gyerekek
naponta nagy lelkesedéssel gondoskodnak. Manótanyán a
„madarak
karácsonyfájáról”
csemegézhetnek
a
náluk
vendégeskedő madárkák.
Ehhez az időszakhoz több szokás és néphagyomány kötődik. A
Kultúra napi megemlékezés a hagyományainktól eltérően, most
másként zajlott. Az idén nem volt lehetőségünk elmenni óvodánk
legnagyobbjaival a Községi Könyvtárba, ahol ilyenkor
mesemondó délelőtt szokott lenni, de természetesen minden
csoport külön-külön megemlékezett erről a napról. „Mesemondó
igazolvánnyal” jutalmaztuk a bátor előadókat, akik a mesemondó
székben ülve mindenki gyönyörűségére mesemondásra
Mesejáték, avagy ki ette meg a zsírt és a mézet
vállalkoztak.
Most sem feledkeztünk meg a mackókról, hiszen a vers is azt
mondja, ha „Itt van végre február, másodikán medve jár”. A
hagyományainkhoz híven most is otthonról hozott különböző
méretű és színű, a gyermekek számára kedves plüssmackók
vendégeskedtek a csoportokban. A velük történő játékok során
sajátíthatták el a gyermekek a Gyertyaszentelő napi időjósláshoz
kapcsolódó hiedelmet, amely szerint, ha a medve február 2-án
meglátja az árnyékát, akkor megijed, és visszabújik a barlangjába,
de ha felhők takarják az eget, akkor a medve számára azt jelenti,
hogy már lassan vége van a télnek. A medvék, ha nem is űzik el a
telet, akkor majd mi
megtesszük, hiszen
megkezdődött
a
Mindenkinek jut a finom farsangi fánkból
farsang időszaka.
Bölcsődében, óvodában egyaránt farsangi hangulatot varázsoltunk
szebbnél szebb színes szalagokkal, hajtogatott girlandokkal, füzérekkel,
lufikkal és lampionokkal. Készültek kalapok, szemüvegek, álarcok, és
hagyományainkhoz híven, a daduska nénik segítségével kisült a finom
farsangi fánk. Mókás dalokat hallgattunk, tréfás verseket, mondókákat
mondogattunk, hangoskodtunk, névcsúfolót kiabáltunk, és vicces
játékokat játszottunk. Igazi színházzá varázsolódtak át a csoportok, ahol
az óvó nénik meglepetés mesejátékot adtak elő a gyerekeknek. És amikor
mindenki átváltozott, jelmezbe bújt, kezdődött a FARSANGI Kavalkád,
ahol volt sok móka, kacagás és tánc. Természetesen most is lesz
„Egészséghét”, ahol a csoportok vitaminnapokat rendeznek és
ismerkednek az egészséges táplálkozási szokásokkal. Az „Újrapapír
Világnapi” kiállításon pedig az otthon elkészített alkotásokat lehet majd
megcsodálni.
Manófarsang: székfoglalót játszottunk

(folyt. a köv. oldalon)
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Turucz József: Téli napsütés
MASKARÁBAN
Megérkezett farsang
a bolondos varázs.
Körötte fényözön,
pompa és csillogás.
Lehetsz most angyal,
koldus, vagy messiás.
Bárki vagy is belül,
elrejt a takarás.
Álarc mögé bújhatsz,
rabul ejt a varázs
a táncos forgatag,
a pezsgőpukkanás.

Farsangi boldogság a bölcsiben

KÖSZÖNJÜK:
• Dobó József helyi vállalkozónak a
lengőpalló és a hajó mászóka javítását,
biztosítva a szükséges faanyagot is.
• a Szülőknek a különleges farsangi
csemegét.
• Molnár Levente szüleinek a Nyuszi
csoport számára felajánlott ruhákat,
melyek a váltóruhák számát növelik.

CSEND

Elhallgat a zene,
tovaszáll a farsang.
Hétköznapok jönnek,
lehull álarc, sallang.
Nem vagy már varázsló.
Nem is vagy messiás.
Az vagy, aki voltál.
Nem rejt huncut csalás.
Turucz József

Megnyugtat,
megvadít,
rádszakad,
szétlapít,
elborít,
rádtapad,
meghallgat,
megtagad,
dédelget,
elszalad
és elaltat
a csend.
Ott bent.
Turucz József

ELADÓ
Röszke, Szegedi u. 5. szám alatt:
ifjúsági komplett szobabútor (1 db emeletes ágy
ágyneműtartóval, 2 db íróasztal székekkel, 2 db zárható
szekrény, 1 db nyitott polcos könyvszekrény)
3 db 2x3 méteres közép szőnyeg
3 db jó hangú citera
Megtekinthetőek a megadott cím alatt.

Vitaminnapon készül az egészséges kisoroszlán

NAPTÁRUNK:
• Február hónapban folytatódik a 4 éves
gyermekek szüleinek tájékoztatása a
gyermekük fejlettségéről.
• Március
15-i
megemlékezésünk
március
12-én
délelőtt
kerül
megrendezésre a csoportokban, kérjük,
hogy ezen a napon a gyermekek csinos
ruhában érkezzenek az óvodába.
Zsirmik Andrea
óvodapedagógus

INGATLAN ADÁS-VÉTEL
-

teljes ügyintézés
szakszerű lebonyolítás
országos hálózattal (Otthon Centrum)
több éves tapasztalat

VECSERNYÉS ANTAL
ingatlanközvetítő
+36 30 343 8659
avecsernyes@gmail.com
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Köröm-lak Röszkén
Szeretettel várom régi és új vendégeimet!
Szépüljön nálam!

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

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

Használja ki az
otthonfelújítási és a
Falusi CSOK adta
állami támogatásokat!
Házak, lakások, nyaralók elektromos hálózatának
kiépítése, felújítása számlaképesen.
Kültéri lámpák, kerti világítások kivitelezése.
Villanybojler, elektromos tűzhely bekötése.
Elektromos autótöltők telepítése.

Hívjon bizalommal!
Mokcsay Róbert e.v.
villanyszerelő
+36 30/340-0025

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.
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THONG THAI
MASSAGE
Elérhetőség: 06306432249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176.
Facebook: ThongThaiMassage

Lepd meg párod vagy magad
Egy Masszázs
ajándékkártyával.
Már bérlet is kapható.

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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ESÉLY
Rejtvényünk három fő sorában
egy elgondolkodtató
megállapítás olvasható.
Előző havi feladványunk
helyes megfejtése:
A mezőkön áldást, a hazában
békét. Az emberek szívében
boldog egyetértést.
A Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
KOVÁCS ANTALNÉ
Röszke, Fő u. 40.
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:
2021. január 8.: Börcsök Józsefné Kazi Etelka (†2021. január 1., életének 96. évében)
2021. január 19.: Gyenes Katalin (†2021. január 2., életének 74. évében)
2021. január 26.: Fodor Szilveszter (†2021. január 9., életének 63. évében)
2021. január 29.: Márki Lajosné Ábrahám-Türes Ilona (†2021. január 15., életének 100. évében)
HIRDETÉSEK
NAGYBÖJTBEN péntekenként 17 órától keresztutat végzünk a templomban.
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. március 10-ig meghosszabbított kormányhatározat, valamint a
Magyar Katolikus Püspöki Kar ajánlásai értelmében a röszkei Páduai Szent Antal Egyházközségben továbbra is 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).
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 az 57400028-11065735-ös bankszámlaszámra.

Indulnak a Magyar Falu Program 2021-es pályázatai!
Már elérhetőek a Magyar Falu program 2021-es pályázati kiírásai önkormányzati ingatlanok fejlesztésére és
közösségi programokhoz kapcsolódó támogatásokra.
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, ingatlanok fejlesztésére 20 milliárd, közösségi
programokhoz kapcsolódó támogatásokra egymilliárd forintos a pályázati keretösszeg. Támogatás igényelhető
faluházak fejlesztésére, szolgálati lakások felújítására és kialakítására, orvosi rendelők fejlesztésére, óvodaépületek
korszerűsítésére, illetve építésére, továbbá közösségi intézmények építésére és felújítására. A kormánybiztos
hozzátette, a pályázati kiírás egymilliárd forintos keretösszegben nyújt támogatást közösségszervező személy
foglalkoztatására, valamint a közösségi terek működését támogató, programok szervezéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzésre. A pályázatok benyújtására szolgáló elektronikus felület április 16-án nyílik meg, ettől az
időponttól 30 napig lehet pályázni. Az eredményhirdetésre hatvan napon belül sor kerül, és várhatóan június
végére, július elejére a támogató okirat aláírása után a nyertesek számlájára kerülhetnek az összegek. Néhány hetes
különbségekkel további három csoportban kerül sor a Magyar Falu Programhoz kötődő pályázatok kiírására. Az
intézkedéssorozat célja az ötezer fő alatti települések népességcsökkenésének megállítása. Forrás: MTI
Déli Napfény LEADER Egyesület
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A 90 éves Morvai Sándorné Margit néni köszöntése
Sajnos, személyesen nem tudtuk megköszönteni Margit nénit január 03-án,
hiszen múlt év júniusa óta a szegedi Kálvária téri idősek otthonának lakója,
és a jelenlegi pandémiás időszakban sajnos látogatók nem léphetnek be az
intézménybe. Annak ellenére, hogy szépkorú ünnepeltünk már nem
Röszkén él, nem feledkeztünk meg az ő születésnapjáról sem! Hiszen
nagyon sok évet élt Röszkén, és az ő szavait idézve, „nagyon szeretett itt”!
Polgármester asszony tortával, virággal és pár soros köszöntéssel kívánt
neki boldog születésnapot! Amikor az életéről, az elmúlt időkről kérdezték
az otthon gondozói, ő azt mondta, hogy egész életében nagyon sokat
dolgoztak, a családjában mindenki nagyon szorgalmas ember volt, így ő is
korán beletanult a mindennapi munkába. Szerette azt az időszakot! Margit
néni családja üzemeltetett egy szélmalmot, ahol mindenki megtalálhatta a
napi tennivalóit. Sajnos édesanyját nagyon korán elveszítette, így sok
mindent egyedül kellett megtanulnia az életében. Gyerekkorától kezdve
hívő ember volt, minden vasárnap járt templomba, és az ottani közösségeket
is nagyon szerette. Aztán nagyobbacska lányként és felnőttként nagyon szeretett bálba járni, táncolni, szórakozni, ha az
idő, és a munka engedte. Szép emlékek ezek, amikre nagyon jó érzéssel gondol vissza. Hálás szívvel emlékszik röszkei
ismerőseire, szomszédaira, akik segítségére, jó szavára mindig számíthatott. Amióta nyugdíjas lett, szinte napi program
volt számára, hogy az alvégből busszal beutazott a falunk központjába, végigjárta a boltokat, beszélgetett az
emberekkel, jól eltelt az idő nap, mint nap. A tavalyi évben egészsége megromlása miatt nem lett volna szerencsés,
hogy egyedül maradjon, így az önkormányzat támogatásával és segítségével lett az idősotthon lakója. Reméljük, hogy a
vírushelyzet feloldása után újra buszra szállhat, és visszalátogathat Röszkére, hogy személyesen üdvözölje a jó
szomszédokat és ismerősöket.
Isten éltesse kedves Margit néni, még sok éven át egészségben, szeretetben!

Szekeres Vince bácsi köszöntése 90. születésapja alkalmából
Vince bácsi 4 gyerekes családba harmadikként született
1931. január 21-én. Élete során mindig Röszkén lakott.
Folyamatosan a Kossuth MGTSZ-nél dolgozott, volt
fogathajtó, lovász a 2-es üzemegységben és portás a
gépállomáson. Akkoriban, mint mindenki más is, háztáji
gazdasággal is foglalatoskodott a munkahely mellett.
42 éve boldog házasságban él második feleségével,
Tanács Rozáliával és népes család veszi őket körül. 2
gyerek, 5 unoka, az unokák párjai, 2 dédunoka és
örömmel várják már a 3. dédit is.
Vince bácsi korához mérten még mindig aktívan
tevékenykedik a ház körül, sok fiatal számára is
példaértékű rendet tart az udvaron és a kertben. Mindig
naprakész a világ dolgaiban, mert nagyon szereti nyomon
követni a híreket. Egyik kedvenc elfoglaltsága a térképek
tanulmányozása. Fiatalon Budapesten teljesített katonai
Az ünnepelt és kedves felesége
szolgálatot, pár évvel ezelőtt, mikor ismét eljutott oda,
sok-sok emléket megosztott a családjával az ott töltött időkről.
Ezt a szép kerek 90. születésnapot rendhagyó módon tudtuk megünnepelni. A jeles napon - mivel a családba éppen
akkor kopogtatott be váratlan vendégként a COVID - a Polgármester asszony köszöntötte személyesen Vince bácsit és
adta át mindenki jókívánságát. A család csak februárban, 2-3 fős csoportokban tudta felkeresni és személyesen
köszönteni a 90 éves déditatát és az időközben 89 éves Rozika nénit.
Nagy boldogság volt találkozni a gyerekekkel, unokákkal és dédunokákkal, de az ünneplésnek még mindig nincs vége.
A pandémia után tervezzük, hogy teljes létszámmal együtt ünnepeljük meg ezeket a jeles születésnapokat.
Azt kívánjuk, hogy a népes kis család sokáig tudja hallgatni Vince bácsitól a régi történeteket, kedves emlékeket és
tovább tudjuk vinni azt a precizitást, munkabírást, amit mutatott számunkra.
Ezekkel a sorokkal is köszönti Vince bácsit a család apraja és nagyja.

14. oldal

Paplógó Imre bácsi 90. születésnapjának köszöntése
Imre bácsi 1930-ban született földműves család harmadik gyermekeként.
Édesanyját születése után elvesztette, mely az egész család számára nagy
veszteség volt. Dolgos és szeretetteljes volt a gyermek és fiatal kora is.
Házasságkötése után egy régi kis házat vettek meg feleségével, Gizi
nénivel. Ezt a kis házat elbontották és helyére egy szép otthont, illetve egy
nagy gazdasági épületet építettek. Három leánygyermekük született, akiket
nagy szeretetben neveltek fel. Imre bácsi és Gizi néni is mezőgazdasági
munkával keresték meg a megélhetésükhöz szükséges jövedelmet. Sajnos a
betegségek nem kerülték el
egyikőjüket sem. Felesége
sok-sok
éven
keresztül
nagybeteg volt, és már
tizenhat esztendeje, hogy
Imre bácsi egyedül él a
közösen felépített házukban.
Nagyon sok örömet jelentett
mindkettőjüknek
három
leány unokájuk, akik közül
egyiküket nagyon korán
elvesztették, mely megviselte az egész családot. Imre bácsi idős korát
megszépíti három dédunokája, akik mindig mosolyt csalnak az arcára.
Sajnos ez a járvány őt sem kerülte el, már közel három hónapja, hogy ő
is betegeskedik. Jelenleg lányai gondoskodnak róla, hogy mihamarabb
visszanyerje erejét, mert a jókedvét azt mindenki nagy örömére még
most is megőrizte! Kilencvenedik születésnapján lányai, vejei, unokái,
dédunokái és a polgármester asszony köszöntötték, de az igazi nagy
családi ünneplést a vírus elmúltával szeretnék megtartani.
Minden jót, a betegségből történő mielőbbi
felgyógyulást kívánunk Imre bácsinak!

BAKOS NOÉMI ILONA
ÁRPÁS NOÉ
2020.12.12.
anya: Cifra Bernadett
apa: Árpás Krisztián

2020.12.31.
anya: Bakos-Nemes Andrea
apa: Bakos Roland

