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Március

TISZTELT TERMELŐK!

TISZTELT LAKOSSÁG!

COVID-19 ELLENI OLTÁSSAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Sajnos Röszkén is van nagy számban koronavírus
fertőzött beteg, ezért felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
jelenleg oltani csak regisztrált személyt tudunk, ezért
1. Regisztrálni kell a vakcinainfo.gov.hu oldalon,
mindenkit külön e-mail címmel, ha segítségre van
szükség, kérjék meg a számítógép kezelésében
jártas családtagokat.
2. Az újságban található egy „HOZZÁRJÁRULÓ
NYILATKOZAT” és a hátoldalán „LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ”
olvasható.
Ha
oltásra
jelentkeztek, annyi példányban kell fénymásolni a
hozzájáruló nyilatkozatot, ahányan oltatni szeretnék
magukat a családban. Ha hívják Önöket, akár
oltópontra, akár a rendelőbe, ezt kell pontosan
kitöltve, aláírva magukkal vinni.
3. „A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT” kérem
mindenki olvassa el figyelmesen.

A területalapú támogatás várhatóan április 10.
körül fog indulni, és szankciómentesen május
15-ig lehet beadni! A vírushelyzetre való
tekintettel várhatóan úgy fog történni a beadás,
mint a tavalyi évben, telefonon keresztül,
azonban remélhetőleg lesz lehetőség
személyes beadásra is, akik több földterülettel
rendelkeznek.
Jelenleg Röszkén NINCS ügyfélfogadás,
mivel csak Szegeden az Agrárgazdasági
Kamaránál van lehetőség ügyintézésre,
ahol keddenként vagyok megtalálható,
és előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Telefonon azonban mindig elérhető vagyok, és
amit lehet, azt telefonon keresztül megoldunk,
ha nem szükséges a személyes jelenlét.
Telefonszám: 70/39 99 524
üdvözlettel, falugazdász

Jó egészséget kíván
Dr. Ladányi Gabriella
Dr. Nárai Katalin

SZJA 1%-RA JOGOSULT
SZERVEZETEK RÖSZKÉN

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06

Alapítvány a Röszkei Gyermekekért
Adószám: 18878088-1-06

Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Adószám: 18462391-1-06

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Adószám: 18475960-1-06

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06

Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06

2. oldal

Matematika verseny
Ebben a tanévben is lehetőséget kaptak
felsős tanulóink, hogy próbára tegyék
magukat matematikából. Az 5-7.
osztályosoknak
számukra
újszerű,
összetett feladatokból álló feladatsorral
kellett megbirkózniuk.
Sokan vették sikeresen az akadályokat,
de végül a jók közül is a legjobbak lettek:
5. osztály:
I. helyezett: Kaszás Petra Bori
II. helyezett: Szurcsik Sára
III. helyezett: Tóth Tamás
6. osztály:
I. helyezett: Kaszás Bálint és Tóth Ábel
László
II. helyezett: Kiss Vivien, Bata Viktória
és Ábrahám-Tandari Lilien
III. helyezett: Kiss Krisztián

7. osztály:
I. helyezett: Szücs Dániel és Ördögh
Benedek
II. helyezett: Szurcsik Nóra, Szücs
Vilmos és Mádi Szabolcs
III. helyezett: Császár Richárd
A nyolcadikosok számára ez a
megmérettetés egyúttal egy próba
felvételi is volt. Ők a korábbi évek
felvételi feladatsorai közül oldottak meg
egyet, ezzel is edződve az akkor még
előttük álló írásbeli felvételi vizsgára.
Közülük az alábbi tanulók teljesítettek a
legjobban:
8. osztály:
I. helyezett: Kaszás Réka Natasa
II. helyezett: Ördögh Réka
III. helyezett: Tóth Kata

Március 15-re emlékeztünk
2021-ben is online idéztük fel a forradalmi eseményeket és emlékeztünk együtt a
hőseinkre. Sajgó András tanár úr és a 6. osztály igazán különleges, szeretettel és
humorral átszőtt, rendhagyó emlékműsorral készült erre az ünnepre. A téma
hitelessége kedvéért még a szülőket is sikerült rávenni egy kis szereplésre!

Mivel az online térben került megosztásra a műsor, ezért különböző helyszíneken
- többek között a szabadban is - került sor a felvételre. A rögzítésről és a vágásról
rendszergazdánk, Árva Béla gondoskodott.
Az előadást a vadonatúj YouTube csatornánkon lehet megtekinteni!

Farsang Napja
Egyetlen nap van az évben, mikor senki sem kételkedik benne, hogy azzá válhat,
amivé csak akar.
Ez a nap a Farsang napja. A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola tantermeit
szellemek, boszik, imposztorok, királylányok, hercegek, szuperhősök és erdei
állatkák lepték el, voltak köztünk édes desszertek, bátor harcosok, unikornisok,
gyógyszerészek, pincérek és sellők is.

A Farsang olyan nap, mikor bármi megtörténhet. A farkas nem eszi meg Piroskát
és a kutyák, macskák és kisegerek is barátokká válnak, sőt, együtt táncolnak és
ünnepelnek. No meg degeszre tömik a pocakot. Bizony nem volt hiány finom
falatokból, ízletes üdítőkből, jó hangulatból és nevetésből sem.
Ezen a napon pár órára megfeledkeztünk a tanulásról, a házi feladatról, a vírusról
és az önfeledt játéké, nevetésé, bulizásé, a gyerekkoré lett a főszerep. Erre már
nagyon nagy szüksége volt felnőttnek, gyereknek egyaránt.
Írta: Kozma Zsófia; Fotó: Ördögné Király Szilvia

Színházban jártunk!

Szeretném megemlíteni, hogy a januári
felvételi vizsgán a matematika versenyen
is szépen szereplő lányokon túl
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
matematikából: Papp Dániel Zoltán,
Kulcsár Márk, Lenkó Attila, Terteli Máté
és Csorna Laura.
Minden résztvevő versenyzőnek ezúton
is gratulálunk!
Kovácsné Szász Hajnalka

Február 22-én a 3.a és a 3.b osztály színházi előadáson vett részt, illetve annak
felvételét tekinthette meg a saját osztályában. Mindez a Lázár Ervin Program
keretei között valósult meg. A tanulók Márton Klára-Janik László-Varga Bálint:
Tessék engem elrabolni! című ifjúsági zenés színdaraját izgulták végig. A kortárs
főhős kalandos és megható története közben megannyi fülbemászó dalt is
meghallgattak. Igazán különleges élmény volt egy színházi előadással kezdeni a
napot! A végén a taps sem maradt el, bár sajnos a színészek ezt most nem
hallhatták.

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 2021.02.23-án meghozott
döntéséről:
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 123.671.761 Ft-tal került megemelésre.
Röszke
Község
Önkormányzata
polgármestere
megállapította, hogy Röszke Község Önkormányzata a
2021. évben nem kíván a Stabilitási törvény 8. § (2)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet
végrehajtani, ezért a 2020. évben és az azt követő három
költségvetési évben adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettséget nem tervez.
Röszke
Község
Önkormányzata
polgármestere
jóváhagyta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletet. Röszke Község
Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételi
előirányzata 1.003.247 eFt, amelynek 48,1%-a működési,
4,1%-a felhalmozási és 52,2%-a finanszírozási bevétel.
Döntés született az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2013. (VI.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A polgármester jóváhagyta az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján
2020-ban biztosított támogatásokkal kapcsolatos a
támogatottak által benyújtott elszámolásokat.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.02.26-án meghozott
döntéséről:
Jóváhagyásra került az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása, mely a
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt vált

szükségessé. Az önkormányzat konszolidált bevételi és
kiadási főösszege nem változott csak a belső összetétele.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.03.09-én meghozott
döntéséről:
Döntés született a Röszke külterület 0245/18 hrsz.-ú
ingatlan adás-vétele tárgyában.
A polgármester döntést hozott a Röszke belterület 488
hrsz.-ú közterület Fő utcának történő elnevezéséről.
A polgármester jóváhagyta a Határrendészeti
Kirendeltséggel kötendő együttműködési megállapodást.
Elfogadásra került a 2020. évről szóló könyvtári
beszámoló.
A polgármester jóváhagyta az Önkormányzat 2021. évi
éves összesített közbeszerzési tervét.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.03.11-én meghozott
döntéséről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere döntést
hozott arról, hogy Röszke Község Önkormányzata
pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
meghirdetett, Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” – kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények, illetve egészségügyi alapellátást biztosító
épület fejlesztésének támogatására.
A pályázat célja: Röszke I. számú Háziorvosi Rendelő
épület villamoshálózatának felújítása, a rendelő belső
átépítése, fektető helyiség kialakítása
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

HORGÁSZ HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt
horgásztársakat, hogy a
kialakult koronavírus járvány
következtében a horgászattal,
ügyintézéssel,
horgászvizsgával kapcsolatos
valamennyi aktuális,
naprakész információt a
Horgász Egyesületek
Csongrád Megyei Szövetsége
honlapján találják meg:
www.horgaszcsmszov.hu

PAPDI
NOEL
2021.02.14.
anya:
Nagy Andrea
apa:
Papdi István
Attila
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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

1. Regisztráljon gyorsan és egyszerűen!
2. Töltse fel Ön is saját álláskereső profilját!
3. Böngésszen az Önnek ajánlott
álláshirdetések között!
Hirdesse meg Ön is ingyenesen nyitott pozícióit!
Csatlakozzon Felelős Foglalkoztató programunkhoz!
Portálfunkciók és HR szolgáltatások: álláshirdetések feladása,
munkavállalói adatbázis, kompetencia alapú keresés, kiválasztást segítő
kérdőívek, jelentkezés kezelő funkciók (ATS)
Korszerű HR menedzsment eszközök: munkáltatói márkaépítés,
szervezetfejlesztés, humántervezés, oktatási anyagok és segédletek,
tudásközösség és tudásmegosztás
Állásportál tanácsadó: Dienes Mirtill 20/412-7907, dienes_mirtill@ofa.hu
Felelős Foglalkoztató tanácsadó: Ökrös Zsuzsanna 20/412-3048
okros_zsuzsanna@ofa.hu
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A nem létező tél elmúltával mégiscsak kopogtat a tavasz.
Erről szól ez a vidám versszak Mentovics Éva: A tavasz
ébredése című verséből.
"Napfényes ég alatt fecskenép szárnyal,
kis méhek zsongnak a nárcisz fölött,
új tavasz ébredt, mely kék ibolyával
hirdeti vígan: a tél megszökött."
Saját kertünkben is végig nézhetjük, ahogy a tavaszi
virágok szirmaikat bontják. Közöttük a legkülönlegesebb
a közel 30 éve, Zalából hozzánk került tőzike, ami igazán
nem érzi jól magát itt az Alföldön, mégis minden évben
hoz néhány zöld szegélyű, fehér, harang alakú virágot.
Szintén Zalából származik a nárcisz egy különleges
fajtája, ami sárgászöld, rózsára emlékeztető, dupla
virágával gyönyörködtet bennünket. Az aranyvessző már
hetekkel ezelőtt előhozta bimbóit, de a fagyos éjszakák
késleltetik a virágzást. Nem így a mandulafa, ami dacolva
a hideggel, már virágba borult, veszélyeztetve az idei
termését. A kajszi barack duzzadt bimbói, 4 év kihagyás
után, jó terméssel kecsegtetnek, de a késői fagyok idén is
elvihetik a termést, pedig barátaink és rokonaink közül
már többen jelezték, hogy várják a házi baracklekvár
kóstolót. De addig még, Édesapám szavaival élve, sok
éjszaka kint alszik a termés.
Most mégis minden a tavaszról szól. Egymás után
érkeznek vissza a költöző madarak: a bíbicek, a barázda
billegetők, a hantmadarak, a rozsdafarkúak. Nagy
várakozással figyeljük a bekamerázott röszkei
gólyafészket, ahová tavaly március 19-én érkeztek haza a
gólyák. Reméljük, a többi költöző madárral együtt, idén is
szerencsésen megérkeznek a nagy vándorútról.
A vadászok életébe is beköszöntött a tavasz. A
szenvedélyes szalonka vadászok várják a "tavaszi húzást",
de maga a szalonka vadászat már csak az emlékeikben él,
mert mostantól tiltott a vadászatuk. Jómagam soha nem
voltam rabja ennek a szenvedélynek, helyette minden
évben, ebben az időszakban, hajnalban és alkonyatkor

pézsmára vadásztam a valamikori Maty-éren, a
Szárazmatyon, a Ceglédi csatornán és a Holt-Tisza
nádszegélyein. Izgalmas és eredményes vadászatok
voltak ezek.
A röszkei vadászok számára most is akad munka: a
vadászterületen több hektárnyi úgynevezett "rágó-erdőt"
telepítenek. Ennek az a célja, hogy a növekvő, különféle
fák visszavágásával folyamatosan friss hajtásokat
rághassanak az őzek és a nyulak. Közben a vadászok már
az őzbakok agancs felrakását is figyelik. Az enyhe tél
biztosan kedvezően befolyásolja az agancsok fejlődését.
De, hogy az emlékek sem maradjanak ki: eszembe jutott
egy régi, március végi vaddisznó vadászat, amely
különleges eredménnyel végződött. Klivényi Karcsi
barátom vaddisznó lesre hívott Ruzsára. A hónap második
felében, gyönyörű, holdvilágos tavaszi estén a RuzsaÜllési út TSZ major közeli szakaszán egy tarvágásos erdő
tuskósorán jelölte ki barátom a leshelyemet. A műúttól
úgy 80 méterre ültem. Kétoldalt a friss szántásra turkálni
kijáró disznókat vártam. Kellemes, tavaszi földszagú
szellő lengedezett. Az alkonyt a pihenőre készülődő
feketerigók füttyentése búcsúztatta. 9 órára beszéltük
meg, hogy Karcsi értem jön. Órák teltek el, és nem történt
semmi. Fél 9 körül egy Ruzsa felől érkező kamion állt
meg a tuskósor végénél. Gyorsan lepakoltak valamit, és a
TSZ majorba mentek. 9-kor kiballagtam az útra, ahová
Karcsit vártam. Akkor láttam, hogy a kamionból
műtrágyás zsákokat raktak le a fűbe. Barátom hamarosan
megérkezett, és mindenféle megbeszélés nélkül a
zsákokat a dobozos ARO-ba raktuk. Különleges "vadász
zsákmányunkkal" Szeged felé indultunk. Útközben
vidáman arról beszélgettünk, milyen arcot vághatnak
majd azok, akik a kamionból lerakott műtrágyáért
mennek, és annak hűlt helyét találják? Lelkiismeret
furdalásunkat az tompította, hogy tolvajtól lopni talán
nem olyan nagy bűn.....
Karikó József

_______________________________________________________________________________________________

TALÁLT TÁRGYAK ROVATA
Tisztelt Lakosság!
Röszke Község Jegyzője ezúton közhírré teszi a 2021.
március hónapban leadott talált tárgyak jegyzékét.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig a közleményt
és amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy
szíveskedjenek a Röszkei Polgármesteri Hivatalban
(6758 Röszke, Fő u. 84.), ügyfélfogadási időben
mihamarabb, a jelzett őrzési határidőn belül
személyesen jelentkezni az elvesztett tárgy átvétele
céljából.
Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő,
használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti

rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati
jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (pl. okmánnyal,
irattal, egyéb bizonyítási eszközzel) és csak ennek
vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy
átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
Tárgy megnevezése: Huawei típusú mobiltelefon törött
kijelzővel, Comicell típusú mobiltelefon töltő
Találás helye: Röszke, határátkelő
Találás időpontja: 2021. március 11.
Őrzés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal
Őrzési határidő: 2021. június 11.
Királyné Csermák Magdolna
Önkormányzati és hatósági csoportvezető
Röszkei Polgármesteri Hivatal
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INGATLAN
ADÁS-VÉTEL
-

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

VECSERNYÉS ANTAL
ingatlanközvetítő
+36 30 343 8659
avecsernyes@gmail.com
Megnyílt a regisztráció a Magyar Falu
Program kisbolt támogatására

KEDVES VÁSÁRLÓIM!

Új esztendőt indítunk, itt a jó idő!
Ismét kapható évelős
fűszernövény és levendula.
Szeretettel várok mindenkit!
+36 20 516 97 92 Röszke, Szegfű u. 28.
strihoanita@gmail.com

Elindult a regisztráció a falusi kisboltok támogatására
a Magyar Falu Program keretében. A program más
elemeihez képest nem pályázni kell, hanem szintén
digitálisan és egyszerű módon, de egyedi kérelem
benyújtásával
jelentkezhetnek
az
érdeklődő
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy
szövetkezetek.
A
támogatással
kapcsolatos
lebonyolító feladatokat ellátó Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. oldalán már megnyílt a lehetőség
arra, hogy az érdeklődők egy előjegyzési űrlap
kitöltésével jelezzék előzetes igényüket. A
regisztráció lehetővé teszi a személyre szabott
tájékoztatást, ugyanakkor nem jár semminemű
kötelezettséggel. Az egyedi kérelmek benyújtására a
Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül
lesz lehetőség, melynek határidejét legkésőbb 2021.
április 1-jéig felhívásban teszi közzé a támogató és a
lebonyolító szerv. A falusi kisboltok támogatásának
részletszabályait tartalmazó rendelet megtalálható a
kormány weboldalán és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. honlapján. A kérelmek beadásához további
segítséget nyújt az általános tájékoztató és egy
gyakori kérdéseket tartalmazó összefoglaló is, mely
szintén elérhető a két szervezet honlapján.
A Magyar Falu Program negyedik pilléreként
meghirdetett 45 milliárd forintos támogatás a 2000
lélekszám alatti településeken működő kisboltok
fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek
újranyitását
hivatott
segíteni.
A
dotáció
infrastruktúra-fejlesztésre,
eszközbeszerzésre,
ingatlanvásárlásra, illetve foglalkoztatáshoz igazodó
bértámogatásra is felhasználható. A falusi kisboltok
támogatása az alapvető élelmiszerek helyben
elérhetővé tétele mellett, kiterjedhet postai
szolgáltatások biztosítására, vény nélkül kapható
gyógyszerek forgalmazására, és közösségi terek
létrehozására is. Forrás: kormany.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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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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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 tyúk-szemmel
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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KIKELET
Feladványunk fő soraiban
Hermann Marika versének
négy sora rejtőzködik.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Életünket a lehetőségek
határozzák meg. Azok is,
amiket elszalasztunk.
A Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
ifj. Farkas Csamangó Ferenc
Röszke, József A. u. 20.
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:
Előző számból kimaradt:
2020. 01. 04. Juhász Lajos (†2020. 12. 29., életének 74. évében)
2021. 02. 02. Kószó Gézáné Barna Ilona (†2021. 01. 21., életének 90. évében)
2021. 02. 08. Tanács Gellértné Ábrahám Irén (†2021. 01. 28., életének 89. évében)
2021. 02. 12. Kószó Ferencné Széll Gizella Margit (†2021. 02. 01., életének 76. évében)
2021. 02. 17. Berta Gyula (†2021. 02. 08., életének 73. évében)
HIRDETÉS
Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök határozata (153/2021) alapján, a járványhelyzet alakulását
figyelembe véve a Szeged-Csanádi Egyházmegye területére vonatkozóan 2021. március 8-cal a következő rendelkezések
léptek hatályba:
1. A nyilvános szentmisék, liturgiák szünetelnek. Az elfogadott miseszándékokat a felajánlóval megbeszélve át lehet
tenni későbbi időpontra, vagy a 'nép nélkül' bemutatva a szentmisét el lehet mondani.
A templomok nyitva lehetnek egész nap, lehetőséget adva a híveknek a személyes imádságra.
A szentségek kiszolgáltatása csak nagyon súlyos egészségügyi állapot esetében lehetséges!
2. Temetési gyászmiséket egy későbbi időpontra kell halasztani, amikor már lehetségessé válik az elvégzésük.
Temetések alkalmával csak a ravatalozón kívül lehet végezni a szertartást, figyelembe véve az egészségügyi előírásokat.
Jelen rendelkezések a visszavonásig maradnak érvényben.

PROGRAMZÁRÓ SZENTMISE
A világjárvány okozta súlyos gondokat feledve, sokan
megjelentek a Bálint Sándor Hagyományőrző Program
záróünnepségén a röszkei plébániatemplomban.
Liszkai Tamás plébános megemlékezéséből megismerhették a
hívők a „legszögedibb szögedi” sorsának nemzettudatunkra és
hitéletünkre máig kiható állomásait.
Bálint Sándor Szeged-Alsóvároson, paprikatermesztő paraszti
családban született. Egy éves volt, amikor édesapja eltávozott
az élők sorából. A tehetséges gyermeket édesanyja nevelte és
iskoláztatta. Bálint Sándor életének nagyrészét a vidéki kultúra
tanulmányozásával töltötte.
Egyetemi tanárként is főképpen ebben a témakörben oktatott.
Őszinte, mélységes vallási meggyőződése miatt 1950 és 1956
között megvonták egyetemi tanítási engedélyét. 1965-ben pedig
„rendszerellenes
izgatás”
vádjával,
felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték.
Szeged környéke, majd később főként Tápé népi
hagyományainak és katolikus vallási néprajzának, hitéletének
kutatásában végzett munkássága eredményeit közel félezer
tanulmány és kötet őrzi. 1962-ben a történelemtudományok
kandidátusa lett. Boldoggá avatását a katolikus egyház
kezdeményezte.
A Bálint Sándor-program 2018 és 2021 között történt
eseményeinek legemlékezetesebb pillanatairól rövidfilmet
láthattunk.
(folyt. a köv.oldalon)
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A „Kárpát medence magyar kincsei” címmel meghirdetett fotókiállítás egy kis részletét tudtuk most bemutatni a korlátozások
miatt. Amint csillapodik a járvány, egy későbbi időpontban a teljes anyagot kiállítjuk majd.
Lázár Csaba Kazinczy-díjas színművész, a Katolikus rádió szerkesztő-műsorvezetője produkciójában Arany János, Ady Endre
és Nagy Gáspár versek, írások hangzottak el. Az előadást Négyesy Katalin gordonkaművész Bach, Szőnyi Erzsébet és
Lisznyai-Szabó Gábor hazafias és népies ihletésű zeneműveinek megszólaltatásával színesítette.

Az ünnepi szentmise végén Liszkai Tamás plébánosunk megköszönte a
sikeres program szervezésében és lebonyolításában jeleskedő intézmények
és magánszemélyek közreműködését.
Az intézmények közül Röszke Község Önkormányzata kapott elismerő
oklevelet. Dormány Gábor és Pesti Gábor szakmai koordinátorok, László
Barbara és Mezei Rozália szakmai asszisztensek valamint dr. Barna Gábor
professzor néprajztudós a program szakmai védnöke munkáját is elismerő
oklevéllel jutalmazta az atya.
Főtisztelendő Gyulay Endre nyugalmazott megyés-püspök a program
védnöke távollétében részesült az elismerésben.
A szentmiséről távozók a templomajtó előtt felállított asztalokról a Mega
Megálló gyorsétterem ajándékaként előrecsomagolt ünnepi ebédet kaptak.
Turucz József

Februárban is sok-sok
élmény várt a Százholdas
Pagony lakóira.
A farsangi ráhangolódást
már mindenki izgatottan
várta. Ebben az időszakban
kidekoráltuk a csoportszobákat, sok-sok álarcot, különféle
díszeket készítettünk, hangoskodtunk, megismerkedtünk
hagyományainkkal (pl.: busójárás), fánkot sütöttünk,
kóstoltunk. De a legjobban, minden gyermek a jelmezbe
öltözést várta, amikor is sokat mulatoztunk, táncoltunk, így
kergetve el a telet.
Igaz, a kialakult helyzet miatt idén egy kicsit másként
szerveződtek a már megszokott farsangi programjaink, de
Egészséges finomság a Vitaminhéten
úgy érezzük, a gyermekek érdekeit képviselve, mindent
megtettünk annak érdekében, hogy így is egy különlegesen jó hangulat alakuljon ki, tele pozitív élményekkel.
Ezt követően ismét, eseménydús hét következett. Az egészséghét keretén belül beszélgettünk a gyermekekkel az emberi testről,
az egészséges táplálkozásról, az orvosok munkájáról és a környezetünk védelméről. Természetesen ezeket a témákat különféle
játékok formájában fel is dolgoztuk, amelyet szívesen és motiváltan játszottak egész héten a gyermekek.
(folyt. a köv. oldalon)
„Ébredezik a határ,
Vígan dalol a madár.
Itt van már a kikelet,
a napocska integet.”
/Hermann Marika, részlet/
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Ezek mellett nem maradhatott el, a már szinte hagyományunkká vált, kreatív
kinézetű, egészséges csemege. Minden csoport óvodása és bölcsődése szívesen
segített ezek megalkotásában a felnőtteknek. Így, minden csoportban, (gyümölcsből
vagy zöldségből) sok szép, színes, ehető finomság készült, amelyet a gyermekek nagy
örömmel fogyasztottak el. Reméljük, ezáltal még jobban ösztönöztük őket arra, hogy
minél inkább az egészséges ételeket részesítsék előnyben.
Mivel kiemelt fontosságú mindenki számára az intézményben a környezettudatosság
(lásd: Örökös Zöld Óvoda), ezért ezt a szemléletet igyekszünk átadni a felnövekvő
generáció számára is. Ennek okán hirdettük és szerveztük meg a már hagyományaink
közé tartozó „Újrapapír Világnapi” kiállítást. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek
és a gyermekeknek azt a sok szép, újrahasznosított papírból készült alkotást, amelyet
szorgalmasan, kreatívan, szépen kivitelezve készítettek el. Gratulálunk mindenkinek,
hiszen évről-évre ötletesebbnél ötletesebb munkák kerülnek napvilágra!
Az elkövetkezendő hetekben már elkezdtük a Március 15-ére való hangolódást. A
magyarság tudatra, a hazaszeretetre, a hazafiasságra való nevelés fontosságát emeljük
ki ebben az időszakban. Már megvalósultak az élményszerző sétáink a faluban, ahol
megismerkedhettek a gyermekek a község főbb épületeivel. Ezt követően az aulában
„Újrapapír Világnapi”
rendeztük volna be a „makett falunkat”, amelyet évről évre újítunk, frissítünk, a
családi alkotás
gyermekek nagy örömére – erre a kormányzati szigorítások miatt már nem volt
lehetőségünk.
Sajnos, a vírus okozta harmadik-hullám miatt, programjaink
és betervezett tevékenységeink nem oly módon tudtak/tudnak
megvalósulni, ahogyan mi azt terveztük. De ígérjük, mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a Százholdas Pagony
Óvodában és Zsebibaba Bölcsődében minden idő a lehető
legjobban teljen, és a hangulat is (ettől függetlenül) derűs
maradjon, a gyermekek érdekében is. Mindenkinek kitartást
és szeretetteljes otthon töltött pillanatokat kívánunk!

Elhelyeztük kis zászlóinkat
a Petőfi Sándor Művelődési háznál

KÖSZÖNJÜK:
• Lódri Ármin anyukájának a fakockákat és Balázs Lara
anyukájának a logikai játékokat, melyekkel a Süni
csoportos gyerekek játékeszközeit gyarapították.
• Farkas-Csamangó Gergő szüleinek a húsvéti dekorációt,
melyet a Nyuszi csoportnak ajándékoztak.

Lobogózás a Hősi emlékműnél

NAPTÁRUNK:
• Április hónapban az 5 éves gyermekek szüleit
tájékoztatják az óvodapedagógusok gyermekük fejlettségéről
– amennyiben erre lesz lehetőségük – természetesen a
járványügyi előírásokat betartva.
• Az ügyeleti ellátást követően minden tervezett
programunk (Költészet napi versmondás, Anyák napi
köszöntés előkészítése, Májusfa állítása, Madarak és Fák
napja) csoportszinten fog szerveződni, a szülők részvétele
nélkül (Föld napi palántázás, Gyermeknap, Kihívás napja).

Zászlók és kokárdák készülnek a kis kezek nyomán...

Garan Anikó
óvodapedagógus

