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Május

KEDVES RÖSZKEI LAKOSOK!!!
2020-ban az utolsó pillanatban sikerült az Egészséghétre tervezett szűrések, vizsgálatok jelentős részét megvalósítani.
Ebben az évben a rendeletek miatt, de az Önök egészségének védelme érdekében is, a szokott időben nem terveztünk
Egészséghetet. A jelenlegi „lazítások-oldások” viszont arra ösztönöznek bennünket, hogy az orvosok szabadidejéhez
igazodva egy-egy napon, a leglátogatottabb vizsgálatokat mégis megszervezzük! Polgármester Asszony adta az ötletet,
hogy próbálkozzunk ilyen módon a lakosság részére 2021-ben is lehetőséget biztosítani helyben elvégezhető
szűrésekre, természetesen a mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett (kézfertőtlenítés, maszk,
távolságtartás). Mint eddig minden évben, most is a Teleházban lehet jelentkezni és időpontot kérni, telefonon
(62/573-870) vagy személyesen.
Június 9. (szerda)
13 órától

SZEMÉSZET, GLAUCOMA
SZŰRÉS, OPTIKUS - INGYENES
Dr. B. Tóth Barbara / Közösségi Ház

Június 21. (hétfő)
9.00-16.00

NŐGYÓGYÁSZ – 5.000 Ft/fő
Dr. Sári Tamás / Közösségi Ház

Június 22. (kedd)
9.00-13.00

NŐGYÓGYÁSZ – 5.000 Ft/fő
Dr. Sári Tamás / Közösségi Ház

Június 24. (csütörtök)
18.00-20.00

BŐRGYÓGYÁSZAT - INGYENES
Dr. Németh Réka / I. sz. Háziorvosi Rendelő
Újabb időpont szervezése az igények alapján lehetséges!

Június 24. (csütörtök)
13.30-19.00

GYERMEKSZEMÉSZET - INGYENES
Dr. Horváth Helga / Tanácsadó

Június 25. (péntek)
8.30-11.00

GYERMEKSZEMÉSZET - INGYENES
Dr. Horváth Helga / Tanácsadó

Kérjük Önöket, hogy minél
többen éljenek ezzel a
lehetőséggel, nem kell
utazni, várakozni és többet
fizetni, az időpontkérés is
sokkal egyszerűbb.
Kérünk ötleteket, hogy
milyen vizsgálatokra volna
még igényük,
a lehetőségekhez mérten
igyekszünk megszervezni.

TISZTELT RÖSZKEIEK!
Ismételten a kistelepüléseken élők rendelkezésére áll Csongrád-Csanád
megyében a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat. A kormányablakbusz
segítségével minden olyan ügy elintézhető, mint a kormányablakokban.
A kormányablakbusz szolgáltatásait időszakosan visszatérő rendszerességgel tudják
igénybe venni az ügyfelek Röszkén, a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban,
minden hónap utolsó szerdáján 8:00 és 11:00 óra között.

Üdvözlettel:
Makra Lajosné
Egészségvédő Egyesület
elnöke

2. oldal
ONLINE ALKOTÁSAINK
„Járj nyitott szemmel,
készíts perspektivikus fotót!”

Varga Márk 8.o.

I. helyezett a röszkei csapat!
Bálint Sándor születésének 117. évfordulója alkalmából 3 fordulós versenyt
rendeztek. Iskolánkból három főből álló csapat indult a megmérettetésre. A
hetedik osztályosok közül Kis Luca és Szurcsik Nóra, a nyolcadik évfolyamból
pedig Tóth Kata. Felkészítő tanáruk Kiss Gábor volt, aki nagyon jól végezte
dolgát, ugyanis az 50 csapatból ők érték el az I. helyezést!
Bálint Sándor életéről, a népi hagyományokról, Röszke kulturális örökségéről
szóló verseny első két fordulóját on-line formában rendezték meg, míg a
harmadikat a Szegedi Alsóvárosi Ferences Egyházban. Az 1. forduló feladata
PPT készítése volt, melyet a 3. fordulón mutattak be a versenyzők. A második
fordulóban szabadulószobából kellett kijutniuk a csapatoknak. A háromtagú
zsűri (néprajztudós, néprajzkutató-hitoktató, pap) mellett Bálint Sándor unokája
is tiszteletét tette a rendezvényen.
A tanulók a Mecsextrém Kalandparkba nyertek belépőjegyeket, valamint
ellátogathatnak Bálint Sándor egykori egyetemi előadótermébe illetve a
Toronyba.
B&K Olvasókör

Ördögh Réka 8.o.

HIRDETMÉNY
TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉST TART
A RÖSZKEI ORBÁN DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA!

Tóth Kata 8.o.

Helye: Az általános iskola udvara
Ideje: 2021. június 02. szerda
7.00-15.00 óráig
Gyűjtött hulladékfajták: papír
(újságpapír, szórólapok, kartonpapír stb.)
A behozott hulladékot lemérjük és ennek alapján az osztályok között
versenyt hirdetünk.
A legjobb három osztályt díjazzuk!
A GYŰJTÖTT HULLADÉK
május 31-én és június 1-én
7.00-17.45-ig
illetve
június 02-án 7.00-15.00-ig
HOZHATÓ!!!

Lenkó Attila 8.o
Felkészítő tanár: Tutrainé Ili néni

A hulladékgyűjtésből befolyt pénzösszeget iskolai programok
támogatására fordítjuk.
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KEDVES KUTYATULAJDONOSOK!
KEDVES MACSKATARTÓK!
Az Önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani a Miniszterelnökséget
vezető miniszter által, a Magyar Falu Program keretében kiírt, “Felelős állattartás
elősegítése” című pályázati felhívásra.
A támogatás célja, hogy a lakosság számára segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének
előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település
lakóinak tulajdonukban lévő ebek, macskák ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására és/vagy transzponderrel
(mikrochippel) történő megjelölésére.
Tisztelettel felhívjuk a kedves kutyatulajdonosok és macskatartók figyelmét, hogy amennyiben élni kívánnak a
pályázat nyújtotta lehetőséggel, részvételi szándékukat 2021. június 10-ig jelezzék a Röszkei Teleházban.
Teleház nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 8-16 óráig.
A regisztrációhoz szükséges az állattartó gazdi személyes jelenléte és aláírása. A kutyák, macskák ivartalanítását,
veszettség elleni védőoltását és mikrochippel történő megjelölését az az Önkormányzattal megbízási szerződéses
jogviszonyban álló állatorvos végzi majd, akivel az Önkormányzat a feladatellátásra szerződést köt.
A pályázatban maximálisan 1,5 millió forint igényelhető, amely kb. 18-22 kutya és 18-22 macska ivartalanításának
költségét fedezi, éppen ezért fontos, hogy az érdeklődők mielőbb jelezzék igényeiket.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Molnárné Vér Ágnes
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy
2021.06.23-án 8 órától 2021.06.24-én 8 óráig közötti időszakban
Röszkén minden gázmérővel rendelkező felhasználót érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító gázvezeték
rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
A földgázelosztó hálózatban, műszaki-biztonsági szempontból szükséges minimális gáznyomást biztosítunk.
A fentiekben jelzett időszakban a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek!
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2021.04.28-án meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere Dr. Ladányi Gabriella és Dr. Nárai Katalin háziorvosok, Dr. Huszár
Erika házi gyermekorvos, valamint Dr. Szita Vilma fogszakorvos 2020. évi beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte
ki Röszke Község egészségügyi helyzetének javításáért kifejtett munkájukért.
A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2021.05.10-én meghozott döntéseiről:
Döntés született a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésére tekintettel a 2020. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelés
elfogadásáról.
Röszke Község Önkormányzata polgármestere döntést hozott az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Röszke
belterület 885/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának átminősítésére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási eljárás
kezdeményezéséről.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

80%-ra emelkedett a Vidékfejlesztési Program Társfinanszírozása
A kormány a Közös Agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési programjának
társfinanszírozását az eddigi 17,5 %-ról, 80 %-ra emelte- mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért
felelős államtitkára az Agroinform online rendezvényének megnyitóján. Feldman Zsolt közölte: ez azt jelenti, hogy a 2014 és
2020 között rendelkezésre állt forrás mennyiségéhez képest háromszor nagyobb összeget fordíthatnak a magyar
mezőgazdaságra, ráadásul nemcsak 2023-tól, hanem már 2021-2022-ben is.
Forrás: Palyazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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TISZTELT TERMELŐK!
ŐSTERMELŐKKEL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK:
Egyéni őstermelők: azon személyek, akik
egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, a kártya alapú őstermelői igazolvány
2020.12.31.-ével megszűnt, és 2021.01.01jével automatikusan meghosszabbodott az
őstermelői jogviszony. Ez azt jelenti, hogy
januártól nem az őstermelői igazolvánnyal
történik az értékesítés, hanem a FELIR
számmal (AA…….).
Az őstermelői igazolványokat el kell felejteni, és az eddigi adatok, amelyek a kártyához voltak rögzítve, azok most már a
FELIR számhoz vannak hozzárendelve.
Fontos, hogy NEM kell most már újítani sem,
tehát mindaddig őstermelő valaki, míg azt
kérelemre meg nem szüntetik.
Akkor van teendő az őstermelőivel, ha
módosítani szeretné az adott személy, illetve
megszüntetni.
Közös őstermelők: a közös őstermelői igazolványok is megszűntek december végén,
így ezen igazolvánnyal rendelkezők január
elsejével
automatikus
ŐSTERMELŐI
CSALÁDI
GAZDASÁGBA
(ŐCSG)
kerültek át. Fontos megjegyezni, hogy a
szerepe ugyanaz, tehát év végén annyi felé
osztódik az árbevétel, ahány taggal rendelkezik az adott ŐCSG.
Egyéni vállalkozók: azon egyéni vállalkozók, akik családi gazdaság tagjai is, nekik
december 31.-ig nyilatkozni kell a
falugazdásznál, hogy egyéni vállalkozóként
vagy őstermelőként szeretné tovább folytatni,
mivel a CSALÁDI GAZDASÁGOK is
ŐSTERMELŐI CSALÁDI GAZDASÁGGÁ
alakultak át, így csak őstermelőként lehet az
ŐCSG-ben szerepelni.
Lehetőség van egyszerre egyéni vállalkozónak, és őstermelőnek is lenni, de nem
ugyanazon a tevékenységi körrel.
A személyes ügyintézés továbbra is előre
egyeztetett időpontban történik.

Üdvözlettel,
falugazdász

Kedves Látogatóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. május 4-től a
Röszkei Közösségi Tér újra fogadhat látogatókat.
Az intézményt 18 év feletti személyek védettségi igazolvánnyal,
18 év alattiak pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt
kísérő személlyel látogathatják.
Újraindulhatnak klubjaink!
A klubok foglalkozásain való részvétel is védettség
igazolásához kötött. Úgy a klub vezetője, mint a foglalkozások
résztvevői csak védettségi igazolvány birtokában vagy 18 éven
aluliak esetében védettségét igazoló felnőtt kíséretében
vehetnek részt.
Dolgozóink és az intézményben tartózkodó vendégeink
védelmében a könyvtárban és a művelődési házban is:
• az intézménybe érkezéskor kötelező a kihelyezett vagy
saját kézfertőtlenítő használata,
• közös terekben kötelező a szociális távolság (1,5 méter)
betartása,
• a közös terekben történő tartózkodás ideje alatt továbbra is
kérjük a védőmaszk használatát,
• dolgozóink számára a maszk használata kötelező.
Röszkei Könyvtár nyitvatartása:
• Hétfő: 10.30 - 18.00-ig
• Szerda: 10.30 - 18.00-ig
• Péntek: 9 - 14-ig
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Egyesületünk a Magyar Természetvédők Szövetségének tagjaként folytatja
a figyelem felhívást az európai polgári kezdeményezés programját, melynek célja:

MENTSÜK MEG A MÉHEKET ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET!
Mottónk „Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért!”
A program hazai koordinátora Magyar Természetvédők Szövetségének a téma sajtóközleménye, itt elérhető el:
https://mtvsz.hu/.../feluton-a-teljes-siker-fele-a-mehek..
Sokat tehetünk mi magunk is a beporzókért. Kertünket műveljük beporzóbarát módon: ritkábban nyírjuk a füvet,
biztosítsunk több teret a vadvirágoknak, létesítsünk változatos, egész évben virágzó méhlegelőket, telepítsünk többféle
fajból bokrokat, sövényeket, fákat. A magányosan élő méhek számára készítsünk méhbölcsőt, a közösségben élő
méhek számára rovarszállót. A vásárlás során részesítsük előnyben az olyan élelmet, amelyet környezetkímélő,
beporzó barát módon termeltek – hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége
programvezetője.
Az európai kezdeményezés egyik fontos követelése, hogy a gazdák megfelelő támogatást kapjanak a beporzóbarát
gazdálkodásra történő átállásra. 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. Azon mezőgazdasági politikák, amelyeket
egyoldalúan a terméshozamok növeléséhez kötik a termelést a mérgező mezőgazdasági vegyszerek felhasználásának
növelésére serkentenek. Ezen tevékenységek mentén 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
növény védőszerek káros hatásainak.
A méhekről sok esetben az embereknek legelőször a méz, mint áldásos tevékenységük egyik végterméke jut eszükbe.
A méz fontos és egészséges élelmiszer, előállítása pedig szintén fontos gazdasági ágazat. Magyarországon több mint
húszezer méhész egymilliót meghaladó számú méhcsaládot gondoz és tart fenn. Ezek a mézelő méhek (más néven
nyugati házi méhek) azonban egy másik fontos szerepkört is betöltenek a virágok megporzásán keresztül, ami a
gazdasági termelést, táplálkozásunkat és az ökológiai rendszerek működését alapjaiban meghatározza.
A mézelő méhek mellett azonban sok, kevésbé ismert rovarfaj játszik hazánkban is rendkívül fontos szerepet a
növények megporzásában. A mézelő méhvel rokon, de vadon élő vadméhfajok száma Magyarországon hozzávetőleg
700, a világon 20-25 ezer. Ezek életmódjukban, méretükben, viselkedésükben és az általuk látogatott virágok körét
tekintve is nagyon sokszínű csoportot alkotnak.
A vadon élő beporzók sok esetben hatékonyabbak a mézelő méhnél, és sok növényfaj esetében azok egyedüli beporzói.
A lucerna beporzásában például a szabóméhek, poszméhek az igazán jó szövetségeseink, egyes paradicsomfajták
esetében szintén a poszméhek a hatékony beporzók. Gyümölcsfák megporzása során megfigyelték, hogy a
vadméhfajok a kevésbé kedvező időjárási körülmények között is aktívabbak maradnak, mint a mézelő méhek, és a vad
beporzók jelenléte pl. almásokban magasabb termésátlagot eredményez, a házi méhek jelenlététől függetlenül. A vad
beporzók jelenléte gyakoribb mozgásra, helyváltoztatásra, így hatékonyabb együttes beporzásra ösztönözheti a mézelő
méheket is, egy napraforgón végzett tanulmány szerint.
Sajnos az elmúlt évtizedekben mind a mézelő méhek, mind a vad beporzók száma jelentős hanyatlást mutatott. A
rovarfajok több mint 40%-a kihalással veszélyeztetett a Földön, és köztük a lepkék, hártyásszárnyúak (azaz részben a
méhek) a legveszélyeztetettebb csoportok közé tartoznak. Egyes európai országokban a kihalással veszélyeztetett
méhfajok aránya meghaladja az 50%-ot is.
A beporzó fajok csökkenésének hátterében számos tényező áll. A tájhasználat változása az egyik, melynek során a
szántóföldek területe jelentősen megnőtt a természet közeli élőhelyek rovására. A másik jelentős tényező a
mezőgazdasági növény védőszerek hatása, amely nem csak a kártevőket ritkítja, hanem mind más rovart is. A
vegyszerek nem is feltétlenül csak azonnali rovarpusztulást okozhatnak, hanem idegrendszeri tüneteket is
előidézhetnek, megváltoztathatják például a beporzó rovarok viselkedését. Ha pedig ezek nem találnak vissza a
fészkükhöz, kaptárukhoz, az számukra végzetes lehet.
Vigyázzunk hát beporzóinkra – a méhekre és rokonaikra, valamint a lepkékre - a mezőgazdasági tájban is, hogy a jövő
generációk is gyönyörködhessenek bennük és élvezhessék a rovarbeporzás hasznát a jövőben is.
A beporzók napja 2021-ben március 10. volt. A http://www.beporzoknapja.hu/ cikkben sok hasznos ötlettel találunk az
óvodások és más érdeklődő a fiatalok számára, hogy a méhek megőrzését segíthessék.
Sára Endréné
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Nekem a legszebb tavaszi hónap a május. Eszembe jut
róla Radnóti Miklós – Naptár című költeményének
májusra írt versszaka:
„Szirom borzong a fán, lehull;
Fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
Lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
Vadgesztenyék gyertyái fénylenek.”
Rapszodikusan érkezik a tavasz, nyarat idéző meleg
nappalokkal, hűvös, olykor fagyos éjszakákkal, viharos
széllel, csapadékhiánnyal. Sajnos a korán virágzó
gyümölcsfákon már látható a fagy által okozott
veszteség. Szerencsére néhány gyümölcsfajta termésében
még bízhatunk, reménykedhetünk. Az ősszel vetett
kalászosok és a repce fejlődéséhez is szükség lenne az
áztató tavaszi esőkre. „Sorol” már a kukorica és a
napraforgó szintén az esőt várja.
A röszkei gólyák kitartóan, felváltva ülnek a tojásokon,
amik a hónap közepére biztosan kikelnek. Áprilisban
hiányoltuk a fecskéket, de közel 1 hónapos késéssel,
mégis megérkeztek. Éjszakánként szól már a fülemüle, a
gyurgyalagok pedig kisebb csapatokba verődve keresik a
fészkelésre alkalmas homokfalakat.
A mezei nyulak szép számmal mozognak a területen.
Egyik reggel, mikor a kertünkben tyúkhúrt szedtem a
tyúkoknak, a mogyorófa tövéből kiugrott egy kisnyúl.
Utána iramodtam és a kert sarkában sikerült megfognom,
hogy a kerítésen túlra juttassam, megmentve így a
macskáinktól és a kutyánktól. Mielőtt kitettem,
feleségemmel megcsodáltuk a 3-4 hetes kisnyúl
szépségét.
A nyulak jelenléte gondot is okoz. A kikelő napraforgó
védelmében raschel hálóval bekerített területekről a
vadászok több-kevesebb sikerrel próbálják kiterelni a
nyulakat. Mivel ez a kerítés nem stabil, a nyulaktól és az
őzektől nem védi meg a területet.

Folyamatos a galambfélék fegyveres riasztása, ami
szintén a napraforgó kelések védelmében történik.
Szerencsére ma már a gazdálkodók is besegítenek a
riasztásba. Néhányan karbidágyút használnak, ami
nagyon hatásos.
Április 15-e óta tart az őzbak vadászat, aminek eddigi
eredménye 35 trófea, ez a tervezett kilövés 70%-a. Évek
óta kialakult szokás, hogy az elbírált trófeák a
vadászházban, a „Trófea-mustrán” megtekinthetők, ahol
az elejtő vadászok és más meghívottak jelennek meg.
Idén is megállapíthatjuk, hogy a gondos és szakszerű
vadgazdálkodás meghozta a várt eredményt, melyet az 5
ezüst- és 3 bronzérem is bizonyít. Szívhez szóló gesztus
volt Mezősi Rudolf, a vadásztársaság elnöke, részéről,
hogy a már hosszabb ideje nem vadászó Kádár Józsi
meghívásáról és a Trófea mustrán való részvételéről
gondoskodott. A jó hangulatú együttlét finom őzpörkölt
és néhány pohár ital elfogyasztásával fejeződött be.
Hogy az emlékidézés se maradjon ki írásomból,
elmesélek egy régi májusi vadásztörténetet. Krivényi
Karcsi barátom vaddisznó lesre hívott Robi fiammal a
ruzsai vadászterületükre. Akkoriban még náluk is csak
váltóvadként jelentek meg a disznók. Karcsi kinyomozta,
hogy a Bogárzó nádas, rekettyés részén disznók járnak.
Estefelé felültünk az erdő szélén álló magaslesre.
Előttünk terült el a nádas. Kellemes, akácillatú este volt,
a Hold mögöttünk kapaszkodott a fák fölé. A
rekettyebokor mellett még lővilágnál megjelent a koca.
Felém indult és tőlem 50 méterre haladt a nád szélén,
mikor rálőttem. A lövés helyére siettünk, de semmi
találatra utaló jelet nem láttunk. Biztos voltam abban,
hogy meglőttem a disznót, ezért megbeszéltük, hogy
reggel a vadőrrel és kutyájával folytatjuk a keresést. Az
erdőn átvezető úton hazaindultunk. Alig haladtunk 100
métert, mikor megláttuk az úton előttünk fekvő disznót.
Hatalmas örömben osztoztunk, mert ez volt életem
második disznója, felejthetetlen májusi vadászemlék.
Karikó József

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó: 112
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
MVM Áramszolgáltató:
62/565-780
MVM 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: 1018.20, 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
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Köröm-lak Röszkén

Használja ki az
otthonfelújítási és a
Falusi CSOK adta
állami támogatásokat!

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

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
LÉLEK NÉLKÜL
Várakat ledönthetsz
csellel, fondorlattal.
Legyőzhetsz népeket
büszke öntudattal.
Computert kezelhetsz
finom, szép kezeddel,
s a csillagok közt járhatsz
fénynél sebesebben.
Lombikbébit gyárthatsz
hatalmas eszeddel,
a dobogón is állhatsz
kitartó hiteddel.
Mindent megszerezhetsz
fondorlattal, csellel.
Mégis: lélek nélkül
nem ember az ember,

INGATLAN ADÁS-VÉTEL
1. teljes ügyintézés
2. szakszerű lebonyolítás
3. országos hálózattal (Otthon Centrum)
4. több éves tapasztalat

VECSERNYÉS ANTAL
ingatlanközvetítő
+36 30 343 8659, avecsernyes@gmail.com

Turucz József

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
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PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.
Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
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

a Szöghy Temetkezés
megnyitotta új kirendeltségét a

Jázmin Virágműhelyben
teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)
www.szogitemetkezes.hu
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IDŐSZERŰ
Feladványunk két fő sorában
egy napjainkban is nagyon
aktuális, régi mondás
rejtőzködik.
Előző rejtvényünk
helyes megfejtése:
Aki nem tudja mit akar,
azt csak a hajánál fogva
rángatja az élet.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
BÁLINT BÉLÁNÉ
Rákóczi u. 4.
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: hétfő, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság; kedd, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság
szerda, 17.00 óra: szentmise; csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis;
péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás; szombat, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság;
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK:

TEMETÉS:
2021. április 6.: Hebők Szilveszter (†2021. március 27.)
2021. április 16.: Ladányi József Ferencné Oláh Piroska
(†2021. április 1.)
2021. április 20.: Dunai Károly (†2021. április 6.)

2021. április 20.: Vőneki Lajosné Magda Rozália
(†2021. április 4.)
2021. április 23.: Szakál Jusztina (†2021. április 10.)
2021. április 27.: Raikovici Lukács (†2021. április 10.)

HIRDETÉSEK:

Az elsőáldozásra idén június 6-án, 9 órakor, az úrnapi ünnepi szentmise keretében kerül sor.
2021. június 13-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő búcsúi szentmise részeként tartja Röszkén aranymiséjét településünk
szülötte, Msgr. FODOR ANDRÁS, püspöki helynök (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye), bihari főesperes, c. prépost.
Minden kedves hívőt szeretettel várunk!
Tisztelt Horgásztársak!
A koronavírus járvány miatt a megszokott
rendezvényeink elmaradtak, viszont amennyiben a
kormány intézkedései lehetővé teszik, későbbi
időpontokban tervezzük azokat megtartani.
A MOHOSZ új szabálya szerint horgászversenyeken
csak azok a horgászok vehetnek részt, akik
rendelkeznek versenyzői engedéllyel. Ennek az ára
3000 Ft. Ezt azok a horgászok válthatják ki interneten,
vagy nálunk a horgászirodában ügyfélfogadási időben a
horgászversenyt megelőzően, akik rendelkeznek állami
horgászjeggyel.
Készítettem egy előzetes rendezvénytervet, amit most
közreadok azzal, hogy ez csak egy irányvonal, ami
bármikor változhat a veszélyhelyzet alatt hozott
intézkedések függvényében. Horgásztábor megtartása
nagyon kockázatos lenne, így az nincs benne a
tervezetbe. Amennyiben komoly igény van rá, napközis
formába talán megtartható lehet.

Sziasztok!
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk a nyári
szünetben az előző évek sikerein felbuzdulva ismét
szeretne egy fergeteges hetet szervezni, amennyiben a
járványügyi helyzet engedi.
A foglalkoztatót:
július 12-16. között szeretnénk megtartani
25 fővel
6 - 12 éves korú gyermekek részére

2021. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR tervezet
2021. augusztus 28. Gyermek horgászverseny (Gyálai
Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2021. szeptember 11. IX. Röszkei Halasnap - csapat
csónakos horgászverseny, halászléfőző verseny
(napközis iskola udvara, Gyálai Holt-Tisza Lisztes
bögéje)
2021. szeptember 18. Egyéni horgászverseny (Gyálai
Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2021. október 03. Őszi csapat horgászverseny (Gyálai
Holt-Tisza Lisztes bögéje)
2021. október 23. Őszi évadzáró egyéni feeder botos
horgászverseny (Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéje)

További információért a 62/573-820-as telefonszámon
Kispál Zsuzsanna és Laczi Zoltánné családsegítőknél
tudtok érdeklődni és egyben a részvételi szándékot is
jelezni!

Magyari László

L.Z. és K. Zs.

A korábban megszokottól eltérően 8-tól 13 óráig tart
majd a foglalkoztató. Sportolunk, alkotunk, játszunk a
megszokott helyen, a Közösségi Házban.
Minden nap gondoskodunk egy kis rágcsálnivalóról.
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SZIGETI OLIVÉR
2021.04.20.
anya: Vass Terézia Arabella
apa: Szigeti Mihály Tibor

„Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor
égen nyíló bodzavirágból.”
(Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők)

A hosszú otthonlét után újra boldogon fogadták egymást a
Pagonylakók. Nemcsak a gyermekek, de már a pedagógusok is izgatottan
várták ezt a napot. Minden kispajtás boldogan mesélt az otthon töltött
időről, a családdal közösön átélt kalandokról. Az élmények feldolgozása
után közösen hangolódni kezdtünk a tavaszi, nyári évszakra, ehhez kötődő
jeles napokra.
Óvodánk egyik fő feladata környezetünk védelme, megóvása,
amelyet változatos programokkal és példamutatással támasztunk alá,
ezáltal kívánjuk megalapozni a környezettudatos magatartást, segítjük megérteni a fenntartható fejlődés fontosságát.
Így ebben az évben is hagyományainkhoz hűen megrendeztük a
Föld napi palántázást, melynek keretein belül a gyermekek által
hozott muskátlikkal feldíszítettük az óvodánk, bölcsődénk
udvarát. Az ügyes kezek örömmel ültették el a virágokat a
pedagógusok és a dajka nénik segítségével.
Május közeledtével, a néphagyományokhoz fűződően
minden csoport májusfát állított a tavasz és az éledő természet
köszöntésére. A színes szalagokkal díszített fákat a gyermekek
körben állva csodálták, majd meghallgatták a májusfa
állításának izgalmas történetét.
Idén is elérkezett
szívünk egyik legszebb
ünnepe: az Anyák napja.
Virágot ültettük a Föld napján
A Pagonylakók aprajanagyja egyaránt nagy
örömmel készült a várva várt napra. Csattogtak az ollók, szálltak a papírok,
ragasztótól ragadtak a szorgos ujjak a nagy munkában. Az óvoda csoportszobái
anyák napi versektől, daloktól voltak hangosak. A gyermekek - az óvoda
szokásaihoz kötődően - az apukákkal, nagypapákkal, testvérekkel titkosan
szövetkezve köszöntötték fel az édesanyákat otthon, meghitt környezetben.
Reményeink szerint az elkövetkezendő időszak is tele lesz élményekkel.
Pünkösd alkalmából minden csoport megválasztja a pünkösdi királyát és
királynőjét, ehhez a nagycsoportos gyermekeknek izgalmas erőpróbákat kell majd
kiállniuk.
Végezetül természetesen elérkezik a gyermekek legjobban várt időszaka, a
Gyermekhét kavalkádja, ahol nem lesz hiány vidámságból, kacagásból,
bővelkedő programokból sem.
Májusfát állítottak a csoportok

(folyt. a köv. oldalon)
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Köszönjük:
• Szekeres Miklósnak (Lili és Balázs apukájának) a
konténernyi kartont, mellyel a papírgyűjtési akciónk
megduplázódott
mennyiségben,
így
a
Hulladékgazdálkodási Kft. által fizetett díjazásunk is a
kétszerese a tavalyi évhez képest. Az ebből befolyt
összeget minden évben a Gyerekhét programjaira
fordítjuk.
• Csonka Virágkertészetnek a Föld napi palántázáshoz a
virágföld támogatást és a több cserép muskátlit.
• Csillag Éva virágkertésznek (Szomor Panni
anyukájának), hogy az óvoda hátsó udvarrészén, az
építőanyagokat elzáró kerítésen lévő balkonládákat az
általa ajándékozott virágokkal beültette.
• Pintér Nelli és Zétény apukájának a rollerek,
futóbiciklik és az udvari kiskocsik szervizelését és saját
anyagból történő javítását, valamint az óvodai tárgyaló
székek csavarozásainak pótlását.
• Kószó Panna szüleinek a különleges csemegéket,
László Olivér édesapjának a játékjavítást, Nyerki
Izabella szüleinek a kirakókat és a barkácsoláshoz való
alapanyagokat – támogatva ezzel a Manótanya
csoportot.
• a bölcsőde udvarán megújult virágágyáshoz felajánlott
autógumikat Szekeres Balázs anyukájának, valamint az
ehhez szükséges földet Kónya Péter „szomszédunknak”
– neki külön köszönet, hogy a Petőfi utca felöli parkoló
egy részére zúzott követ terített szét, javítva ezzel a
felületét.
• a Süni csoportnak ajándékozott tojásfát Csatordai-Kun
Izabella mamájának és Pintér Zétény anyukájának a
mesekönyveket.
• Sallai Anikónak a Nyuszi csoport játékkészletét
gazdagító puzzle kirakókat.

Nyomdáztak a bölcsisek, eper nőtt a kezük nyomán

Fészkelő hattyút láttunk a Nagyszéksós-tavon

Naptárunk:
• május vége és június eleje: a 3, 5 éves gyermekek és a
kacsingatók szüleinek tájékoztatása a gyermekük
egyéni fejlődéséről.
• június 1-én, kedden, 17 órától előzetes szülői
értekezlet az ÓVODÁBA újonnan érkező gyermekek
SZÜLEINEK.
• június 2-án, szerdán, 17 órától előzetes szülői
Képzeljétek, majdnem elszöktek a mi csigáink
értekezlet a BÖLCSŐDÉBE újonnan érkező
gyermekek SZÜLEINEK.
• június 1-2-3.: Óvodai és bölcsődei fényképezés, a részletekről plakáton kapnak tájékoztatást a szülők.
• június 9.: Búcsúéj
• június 11.: Nevelés nélküli munkanap, gyermekfelügyeletet biztosítunk az igénylők számára.
• június 14 - 25.: A belterületi óvoda zárva tart – felújítási munkálatok – Manótanyán fogadjuk az ügyeletbe érkező
gyermekeket.
• június 28 - augusztus 19.: A belterületi óvodában fogadjuk a gyermekeket, a Manótanya zárva tart.
• augusztus 23 - 30.: A belterületi óvoda zárva tart – takarítási szünet – a Manótanyán fogadjuk az ügyeletbe érkező
gyermekeket.
• augusztus 31.: Nevelés nélküli munkanap, gyermekfelügyeletet biztosítunk az igénylők számára.
Gulyás Georgina
óvodapedagógus

