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Június

Első sor (ülők) balról jobbra
Kiss Gábor, Karai Gizella, Vargáné Ábrahám Ildikó, Halasiné Csúzdi Anna,
Ábrahám Judit (osztályfőnök), Szécsényi Marianna (intézményvezető),
Kovácsné Szász Hajnalka (intézményvezető-helyettes), Fazekasné Molnár Éva Ildikó,
Tutrai Sándor Lászlóné, Luxné Fodor Szilvia
Középen állók balról jobbra
Ördögné Király Szilvia, Abordán Szilvia Ilona, Schvartz Ádám, Nagy Míra Adél,
Ördögh Réka, Buda Nóra, Császár Kinga, Csorna Laura, Danyi Elizabet Katalin,
Kiss-Pap Vanda Ramóna, Jani Zsófia Kinga, Lőrincz Lili, Tóth Kata,
Kaszás Réka Natasa, Kissné Veres Györgyi, Tóthné Gál Kinga, Jakabfi Zsuzsánna
Felső sor balról jobbra
Dudás Zoltán, Sajgó András, Török Levente Dániel, Hatvani Barnabás,
Erdélyi Martin Zoltán, Takács Máté, Kovács Gergely, Kulcsár Márk, Lenkó Attila
Zalán, Ördögh Gergő, Tóth Roland, Terteli Máté, Papp Dániel Zoltán, Varga Márk

2. oldal

Iskolába menet
Indulok az iskolába sebesen,
Megállok a kereszteződésnél rendesen.
Szétnézek, hogy jön-e bármi jármű,
S ha nem közeleg aratómű,
Áttolom járművemet,
S figyelmesen tekerek.
Jön egy kanyar, kezemet kiteszem,
És hátra nézve óvatosan igyekszem.
Találkozom valakivel, köszönök neki,
De nem állok le vele beszélgetni.
Megyek az iskola felé lassan,
Az az érzés leírhatatlan!

Gyermeknap
Idén sem maradhatott el a Gyermeknap! Közös, nagy programokat nem
szervezhettünk, de minden osztályfőnök igyekezett a tanulóink kedvében járni és
egy felejthetetlen napot szervezni.
Az első osztályosok az iskola udvarán játszottak, papírsárkányt készítettek és
Zoli bácsi irányításával bicikliztek. A másodikosok a Hunyadi téri játszótéren
érezték nagyon jól magukat. A 3. a tanulói a focipályán töltötték a gyereknapot,
és a közeli erdőbe kirándultak. A 3. b osztály a nagyjátszóteret vette birtokba,
ahol plüssökkel versenyeztek, és később közösen fagyiztak. A negyedikesek
Szekeres Zoltán vezetésével focibajnokságon vettek részt, a lányok kiütőt
játszottak.
Az ötödik osztályosok a Lőtér környékén bicikliztek, élvezték az erdei
kalandozást és a természet szépségét. A hatodikosok a sportpályán piknikeztek,
és számháború-csatát vívtak az erdő sűrűjében. A hetedik osztály a Crazy Jump
Trambulinparkban ugrált, focizott önfeledten. A nyolcadikosok Szegedre
utaztak, ahol egy szabadulószobából sikerült nekik ép bőrrel kimenekülni.
Röszke Község Önkormányzata csokoládéval kedveskedett nekünk, melyet
ezúton szeretnénk megköszönni!

Megyek tovább az iskolába,
eddig minden rendben.
De jaj, egy kacsacsalád!
Vajon átengedjem?
Az út szélén megállok,
S amíg átmennek, türelmesen várok.
Átértek biztonságban,
Most már én is mehetek az iskolába.
Ábrahám-Tandari Lilien

Kézművesség és kreativitás
Iskolánk dolgozója, Kovácsné Czigle
Andrea kreatív alkotásaival szépült meg
iskolánk előkertje. A Bölcs Bagoly
kedvesen invitálja a betérni vágyókat,
míg a Gondolattáblán motiváló és
inspiráló mondatokat olvashatunk.
Mindkét mű raklapból valósult meg,
melyek az ötletgazda elmondása szerint
nevelési céllal is készültek: az
újrahasznosítás és a környezetvédelem
fontosságára hívják fel a figyelmünket.
Köszönjük szépen, Andi néni!
B&K Olvasókör

Anyák Napja

Föld Napja rajzpályázat

Az édesanyákat és a nagymamákat
idén
online
műsor
formájában
köszöntöttük. A 3.a és a 3.b osztály
ünnepi előadásai az osztálytermeikben
került rögzítésre, míg a közös
éneklésre az iskolaudvaron került sor.
Bár május elején még nagyon hideg
volt, a harmadikosok igyekeztek
melegséget és vidámságot csempészni
a szívekbe. A videó megtekinthető
iskolánk YouTube oldalán.
Felkészítő tanítók: Kozmáné Vastag
Judit és Tóthné Gál Kinga
Videó és vágás: Árva Béla rendszergazda

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Községi Könyvtár A Föld Napja
alkalmából rajzpályázatot hirdetett,
melyre iskolánk tanulói is szép
számmal neveztek. A következő
eredmények születtek az általános
iskolások kategóriájában:
I. hely - Tóth Zsombor 3.b
II. hely - Ördög Alexa 3.a
III. hely - Tóth Botond 3.a
Különdíjasok:
Hevesi Lilla 1.o.
Kajdocsi Lilla 3.b
Balázs Norbert 3.a

(I. hely: Tóth Zsombor 3.b)

3. oldal

Tisztelt Röszkeiek!
Július hónaptól a Magyar Posta, akinek közreműködésével eddig eljuttattuk Önökhöz a Falusi Suttogót, nem
kézbesíti tovább az ilyen jellegű kiadványokat a településeken. Így saját erőforrásaink felhasználásával fogjuk
júliustól kézbesíteni a Suttogót. Előfordulhat, hogy nem egy napon, hanem a megjelenés napjától számítva kéthárom nap alatt tudjuk kikézbesíteni minden ingatlanra az újságot. Kérem ezért türelmüket és megértésüket. A
tervek szerint a megjelenés napja, plusz két nap szükséges ahhoz, hogy mindenki megkapja az aktuális számot.
Külterületen a tanyai postaládák mellett helyezünk el tárolót, ahonnan a külterületi lakosok elvihetik majd az
újságot. Röszke település honlapján, a www.roszke.hu oldalon továbbra is olvashatják elektronikus formában is
településünk lapját.
Röszke Község Önkormányzata

Végre, megérkezett az igazi nyár, és ezzel egy időben
mindannyiunk
örömére,
a
járványhelyzet
nagymértékű javulásával az enyhítő intézkedések és
kormányrendeletek is napvilágot láttak. Pár hete még
azon
gondolkodtunk,
hogy
felelősséggel
rendezhetünk-e bármilyen, a közösségünknek, a
Röszkeieknek szóló programot, vagy ebben az évben
is
le
kell
mondanunk
a
hagyományos
ünnepeinkről??!! Nem tudtuk, de azért óvatosan már
kezdtük összeállítani a Falunap programját, most
pedig már gőzerővel készülünk a nagy ünnepre,
hiszen ebben az évben elég szép évfordulót
ünnepelhetünk,
a
30-ik
Falunapunk
kerül
megrendezésre 2021. augusztus 07-én a Röszkei
Sportpályán! Most már bizonyos, hogy megtarthatjuk!
Ebben az évben még nem merünk arra vállalkozni,
hogy a töltött káposzta-főző verseny is része legyen a
programnak, de egy egész napos, családbarát és
gyermekközpontú ünnepi programmal készülünk,
melyből a felnőtteknek szóló műsorok sem
hiányoznak majd! A részletes programot majd a
Falusi Suttogó júliusi számában olvashatják, de addig
is kedvcsinálónak, a teljesség igénye nélkül, a
következő programokat, attrakciókat tervezzük:
Délelőtt 11 órától lesznek gyermekfoglalkoztatók,
légvár, ugrálóvár, sportprogramok és sok minden más,
ami a gyermekek és családok nagy kedvence, lesz
fogatos felvonulás, talán fogathajtó verseny is, zenés
ébresztővel hívjuk a röszkeieket a sportpályára,
délután színpadi előadások, néptánc, modern tánc,
zenés-énekes műsor, Vitéz László bábszínháza,
természetesen egész nap büfé, ételek és italok várják a
vendégeket, és este REPUBLIC koncert! Tervezünk

nosztalgia sátrat, ahol röszkei témájú filmeket,
riportokat, óvodás, iskolás, közösségi programokat
nézhetünk meg újra, és fedezhetjük fel a régi arcokat,
az azóta már felnőtt gyermekeinket, és a rengeteg
változást, ami a sok-sok év alatt történt! Itt kerül majd
levetítésre az a két musical, a Valahol Európában és
az 56 csepp vér, amit röszkei fiatalok
közreműködésével állítottunk színpadra, és hiszem,
hogy 2021-ben is büszkék lehetünk mindnyájukra,
akik szerepet vállaltak a színdarabokban!
A Republic koncert után nem maradhat el a táncos,
mulatós este sem kivilágos virradatig, ebben az évben
is egy DJ szolgáltatja majd a talpalávaló zenét a
táncos mulatsághoz!
Hívunk, várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel,
védettségi igazolvány mellőzése mellett tarthatjuk
meg
a
rendezvényt,
hiszen
a
jelenlegi
kormányrendelet szerint 1500 fő alatti szabadtéri
rendezvényeken, a falunapon nem szükséges a
védettség igazolása!
Ajándékként szánjuk a közel egy éves nehéz, embert,
családot, gyermeket próbáló pandémiás időszak után
ezt az egy napot a röszkeieknek, ahol, ha minden jól
megy, még egy kis vendéglátásról is tudunk
gondoskodni! De legyen ez meglepetés, augusztus 07ig még erre a kérdésre is választ adunk!
Ne felejtsék el a naptárukban megjelölni, augusztus
07-én Röszkei Falunap! Egy közösség, egy falu, a
Röszkén élők ünnepe! Minden érdeklődőt szeretettel
hívunk, várunk a 30-ik Röszkei Falunapra!
Borbásné Márki Márta
polgármester

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján 2021.05.26-án meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere a Röszkei Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
A polgármester a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
(folyt. a köv. oldalon)

4. oldal
A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
E rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete,
mely Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló véleménye szerint az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év költségvetésének teljesítéséről, jövedelmi
helyzetéről megbízható, valós képet ad. A polgármester a zárszámadási rendeletet elfogadta.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
49. § (3a) bekezdésére tekintettel került előterjesztésre a 2020. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentés. A
polgármester a 2020. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentést határozatával 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 2021.05.27-én meghozott döntéseiről:
Döntés született az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási maradványáról.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2021.06.11-én
meghozott döntéseiről:
Röszke Község Önkormányzata polgármestere döntést hozott az indítható óvodai, illetve bölcsődei csoportok számáról
és egyes óvodai csoportok vonatkozásában a 25 fős maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő
átlépéséről a 2021/2022-es nevelési évben.
A polgármester a röszkei civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit
elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
Döntés született a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról.
A polgármester a Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2020. évi beszámolóját elfogadta.
Az Önkormányzat 2021. 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 32.714.597 Ft-tal került megemelésre.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

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 2021.01.01-jével 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
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Ismét Radnóti Miklóstól idézek egy versszakot a Naptár
című költeményből, ami a nyárelő néhány jellemző
mozzanatáról szól.
"Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő,
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő."
A vadászoknak ez a hónap a tavasszal megkezdett
feladatok folytatásával telik, de még fokozottabb
mértékben. Kemény munkát jelent a rágóerdő fasorainak
kapálása. Néha egy-egy zápor megzavarja a munkát, de
ez nem befolyásolja a végeredményt. A fácáncsibék
fogadására és az utónevelésre is megkezdődtek az
előkészületek. A kibocsájtó helyeken megtörténtek a
vadföld bevetések. Így tehát idén is minden készen áll
arra, hogy az őszi fácánvadászatok sikeresek legyenek,
gazdag terítéket biztosítva a vadászoknak. A galambfélék
elleni védekezés a késői és az újravetett területeken
folyamatos. A vadon kelt fácáncsibék szépen fejlődnek, a
hívatásos vadász jelezte, hogy látott már csibéit vezető
fácántyúkokat. Pár napja az egyik erdei úton a
gabonatábla felől a sűrű felé tartott egy mamáját követő
néhány napos őzgida. Ez az esemény számomra mindig
különleges, szívet melengető látvány. Sajnos, az
akácvirágzás ezen a területen nagyon szegényes, szinte
csak az öregebb, magas fák hegyén, és a később virágzó,
fiatal bokrokon nyíltak ki a fagyok által megtizedelt
virágok, és az esti illatfelhő idén nem volt érezhető.
Kárpótlásul gazdagon virágzik és illatozik az olajfűz,

amely intenzív illatával betölti a tájat. Várjuk már a
hársfavirágzást is, hogy a szomszéd tanya udvarán álló
öreg fáról begyűjthessük a téli hársfatea alapanyagát. Jól
fejlődnek a gabonák, a mérsékelten meleg idő kedvező
körülményeket biztosít ahhoz, hogy a szorgalmas gazdák
jó termést remélhetnek. A röszkei gólyafiak mára hárman
maradtak, reméljük, hogy szerencsésen elhagyhatják
majd a fészket. A többi madárnál, így a
rozsdafarkúaknál, a füsti fecskéknél, az erdei pintyeknél,
a barázdabillegetőknél, a búbos bankáknál a fiókanevelés
zajlik. Hihetetlen sebességgel és gyakorisággal cikáznak,
hogy megszerezzék a fiókák etetéséhez szükséges
táplálékot. Befejezésül, - tőlem megszokott módon- egy
gyerekkori
élményemet
szeretném
megosztani
olvasóimmal, amely egy légpuskáról és egy célbalövési
gyakorlatról szól. A megszokott helyszínen, a gang
végében, a könyöklő deszka repedésébe gyufaszálakat
tűztem, amelyeknek a "mérgét", a fejét szántam
célpontnak. 4- 5 sikeres lövést tettem, amivel
"lefejeztem" a gyufákat. Egyik lövés után észrevettem,
hogy egy, a kertben kapirgáló tyúk is "lövést jelzett"
azzal, hogy többször magasra felugrott. A kertbe
rohantam, és láttam, hogy egy szép sárga jérce áldozatul
esett. A szalmakazalhoz vittem, hogy elrejtsem, mikor
Édesanyám kezét éreztem a vállamon, aki ezt kérdezte:
mit csinálsz kisfiam? Nem kellett hosszasan mesélnem,
mert Ő a konyha ablakból szemtanúja volt az esetnek.
Vacsorára finom levest és pörköltet főzött. Édesapám
meg is kérdezte: milyen ünnep van ma? Édesanyám a
megszokott választ adta. kérdezd a fiadat! Édesapám
semmit sem kérdezett, de cinkos mosollyal megdicsérte a
vacsorát.
Karikó József

_______________________________________________________________________________________________
Horváth Imre:
Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt -száz napot!

A pagonylakóknak a május hónap változatos programokban, élményekben gazdag
napokat hozott. Pünkösdkor a hagyományainkhoz híven hagyományőrző játékokat
játszottunk. Minden csoportban a legnagyobb fiúk összemérték tudásukat és
erejüket. A legügyesebbek fejére pedig felkerülhetett a „korona” és ők lettek az
óvodánk pünkösdi királyai, akik királynékat választottak maguknak. Pünkösdi
énekekkel, körjátékokkal köszöntöttük őket.

Csoportszinten mindenki megemlékezett a Madarak és fák napjáról élményszerző kirándulásokkal,
játékokkal, beszélgetésekkel, verselgetésekkel és élményrajzok
készítésével. A középsős korúak az önkormányzat kisbuszával
ellátogathattak a Mórahalmi bivalyrezervátumba élményszerző
kirándulásra. Ott a bivalyokon kívül több védett növényre és állatra
(távcsövekkel ritka madárfajokra) is bukkantak.
Ennek az időszaknak a legfontosabb eseménye bölcsiseknek, ovisoknak
egyaránt az „Egész héten Gyermeknap projekt”. A pandémia miatt
sajnos nem a megszokott módon ünnepelhettünk, de igyekeztünk ennek
ellenére igen tartalmas programokat szervezni csoport és óvodai szinten
egyaránt. Változatos játéklehetőségeket, ügyességi játékokat, zenés tornát
szerveztek az óvónénik.

Csillogó csillámtetoválás a gyerekhéten

(folyt. a köv. oldalon)
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Játék a mesékkel, ügyesen sorbaraktuk a képeket

A három pillangó mesejáték a mesés napon

Az Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szolgáltatás részéről Hódi
Hajnalka és kolleganői minden kis Pagonylakó karjára fantasztikus
csillámtetoválást festett. Vattacukor helyett finom müzli szeletet
ehettünk Polgármester Asszony jóvoltából, amit újfent köszönünk
szépen! A hetet pedig egy fantasztikus Meselabirintus játékkal zártuk,
ahol az egész évben óvónéniktől hallott meséket lehetett puzzle-ből
kirakni, történet képeket időrendbe rendezni és a legkedvesebb mesét
pedig fejdíszek segítségével el is dramatizálhatták a gyerekek. A
mesevilág bűvöletéből pedig fagylalttal csalogattuk vissza a
gyerekeket.
Hazánk egyik legnépszerűbb lakossági sporteseménye a Kihívás
Napja, melynek célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az
egészséges életmódhoz. Ebben az évben is csatlakoztunk ehhez a
mozgalomhoz, s természetesen most is a mozgásé volt a főszerep. A
délelőtt során rendőrségi és polgárőri biztosítás mellett kerékpároztak
vagy rollereztek a nagyobbak kint a lezárt Petőfi utca egy szakaszán
elhelyezett bója akadályok között, hogy ezzel is gyakorolják a
biztonságos közlekedést. A bölcsisek és kisebb óvodások pedig bent
az udvar kijelölt részén futóbiciklikkel próbálgathatták a biztonságos
haladást.
A nyári időszak kezdete előtt a kacsingatók számára olyannyira várt,
felejthetetlen élményeket nyújtó Búcsúéj is eltelt. Biztosak vagyunk
abban, hogy ennek a különleges napnak és estének eseményeire sok
év múlva is nagyon nagy szeretettel fognak majd visszaemlékezni a
gyerekek.

Köszönjük:
• Pintér Zétény és Németh Panka anyukájának a kézfertőtlenítőket,
melyeket a bölcsődés gyermekek használhatnak.
• azoknak a szülőknek a különleges csemegéket, akik ezzel
meglepetést okoztak a pagonylakóknak a gyerekhéten.
• a Röszkei Rendőrőrs munkatársainak és a Röszkei Polgárőr
Egyesület tagjainak az együttműködését a Kihívás napján.
• Kónya Zoltánnak, a Viva Pizzéria üzemeltetőjének a
kedvezményes pizzákat az iskolafelé kacsingatók Búcsúéj
programjának vacsorájához.
• Sutus Antalnak és segítőjének Babo Lászlónak a kerti padok
elkészítését és telepítését az óvoda udvarára.
• az Önkormányzatnak az egész évben nyújtott segítségét, hogy
mikrobuszaival kirándulhattak az óvodás gyerekek, valamint,
hogy a nevelési év során szállították az utazó logopédust és a
fejlesztőpedagógust a Manótanyára.

Bringázás a Kihívás napján bölcsisek az ovis pályán

Naptárunk:
• 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.
• augusztus 31.: Óvodai búcsúzás - 16 órától, az iskolai
Nagyok bringáznak a nekik kialakított utcai pályán
tanévnyitó előtt, elbúcsúzunk az iskolába induló gyermekeinktől.
Innen a röszkei tanulók átballagnak a tanítónénikkel, szüleikkel közösen az iskolai évnyitó ünnepségre. Erre az ünnepi
alkalomra várjuk azokat az iskolába induló gyerekeket is, akik más településre mennek iskolába.
A nyárra szép élményeket, jóleső feltöltődést nyújtó pihenést kívánunk minden családnak!
Barnáné Szabó Tünde
óvodapedagógus
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Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület
megrendezi
A X. RÖSZKEI HALASNAPOK
KERETÉBEN CSÓNAKOS
HORGÁSZVERSENYT RENDEZ,
mely nyílt nevezéses csapat
horgászverseny, és amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2021.07.03
(szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág
Lisztes szakasz, átlagosan 100 m
széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
5.30–től
Gyülekező
a
VIVA
Pizzériánál (Röszke, Fő u. 163.)
6.00 Megnyitó, majd sorsolás
6.30
Saját
csónakok
lerakása
(gyülekező előtt is van rá lehetőség)
7.00
Csónakok
indulása,
horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(07.50-től etetés)
8.00-12.00 VERSENY
12.00-13.00 Mérlegelés a csónakban
14.00-től a halászléfőzés helyszínén
eredményhirdetés és ebéd

A csapatok két főből állnak.
Versenyzőknek a nevezési díj
tartalmazza az ebédet, a többiek a
helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 6000 Ft/csapat.
Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként 14- 17-ig), a „Macsek Kisállat Eledel és Horgászbolt”-ban (06305792616, hét közben de. 8-12-ig.) A nevezési
díjat a helyszínen is ki lehet fizetni, de a részvételt határidőre kérjük jelezni. A horgászversennyel egy időben halászlé
főző verseny is zajlik, amelyik csapat nem főz, azok részére ebédet tudunk biztosítani, melyet a nevezési díj tartalmaz.
Nevezési határidő: 2021.07.03. 11.30 óra.
Díjazás: Az első három helyezett lesz díjazva. Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban részesül.
Általános szabályok:
A csónakok indítása fél percenként történik a sorsolás sorrendjében.
A csónakot a horgászhelyre kézi evezővel, vagy elektromos motorral lehet eljuttatni.
Szabad helyfoglalás van, a csónakot a parttól minimum 10 méterre szabad kikötni, a csónakok egymás közötti
távolsága minimum 25 méter kell, hogy legyen.
A csónakok két karóval való kikötése, valamint mentőmellény használata kötelező.
Saját csónakból való horgászat megengedett.
A verseny ideje alatt a csónakban kizárólag a csapat tagjai (2 fő) tartózkodhatnak.
A csónakkal vízen tartózkodásra a Hsz. rendelkezései mérvadóak, amelyről a helyszínen a rendezőség eligazítást tart.
Az időjárás hatásaira, így különösen a hirtelen esőzésre, vagy az erős napsütésre számolva a versenyzőknek egyéni
védőfelszerelésről kell gondosodniuk.
Korlátozott darabszámban a jelentkezési sorrendnek megfelelően csónakot tudunk biztosítani.
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező felszerelés).
(folyt. a köv. oldalon)
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Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége maximum 10 liter.
Ezen kívül még összesen 1,5 liter élő anyag megengedett.(csonti, pinki, giliszta, szúnyoglárva, halszelet, stb.)
A zsákmány mérése a helyszínen történik (az elfoglalt csónakhelyen).
A verseny idejére, a halfajokra egyébként jogszabályban megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti korlátozás
nincs érvényben (állami horgászjegyen szereplő jegyzék szerint).
Pergetés tilos!
Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza kell engedni a vízbe, és nem számít bele a fogási
eredménybe.
A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért keretes haltartó háló használata kötelező!
A verseny végén a halakat vissza kell tenni a vízbe!
A rendezvény felelőse: Magyari László 703139920

A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
A X. RÖSZKEI HALASNAPOK KERETÉBEN, HALÁSZLÉ FŐZŐ VERSENYT RENDEZ
Verseny időpontja: 2021. 07. 03. (szombat)
Helye: Röszke, Fő u. 87. Napközis konyha zárt, füves
udvara
Programtervezet:
9:00-tól Megnyitó, majd főzőhelyek elfoglalása
9:10-től Halak átvétele, felpucolása
10:30-tól VERSENY
14:00-tól Eredményhirdetés és ebéd
A csapatok két főből állnak.
Nevezési díj: 5000 Ft. Nevezni a horgászegyesület
ügyfélszolgálati irodájában (csütörtökönként 14- 17ig), a „Macsek Kisállat Eledel és Horgászbolt”-ban
(06305792616) hét közben de:8-12-ig, du:13-16-ig
(kivétel kedd délutánonként). A nevezési űrlapot a
nevezési határidőig ki kell tölteni (a honlapról is
letölthető) a díjat a nevezés helyszínén, bankszámlára
átutalással, postai csekken a nevezési határidőig ki kell
fizetni. A nevezési díj tartalmazza kb. 3kg élő ponty
árát (2db 1.5 kg/ponty)
Aki több halból akar halászlét főzni, annak 1000 Ft/kg
áron tudunk élő halat biztosítani, amit előre a nevezési
lapon kell igényelni és a nevezési díjjal egy időben kell
fizetni.

Nevezési határidő: 2021. 07 01. 12.00 óra.
Díjazás: Az első három helyezett lesz díjazva
Általános szabályok:
• Minden főzőnek saját magának kell hozni
főzőedény (bográcsot), az ízesítéshez szükséges
fűszereket, a zsűri részére beadandó mintához
szükséges edényt, állványt és a főzéshez szükséges
gázégőt és palackot.
• Tilos hozott halhúst és előre elkészített étel
sűrítmény használata.
• Az elkészített halászlével minden versenyző,
szabadon
rendelkezik,(csapattársaival,
baráti
körével elfogyaszthatja, a rendezvény közönségét,
megkínálhatja, stb.)
A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé biztosítja
a résztvevők számara az innivalót.
A rendezvény felelőse: Magyari László (703139920)
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László
elnök

HORGÁSZVIZSGA RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2021. július 09-én 15 órai kezdettel Állami horgászvizsgát
szervez Röszke, József Attila u 20. alatti székhelyén.
2021. évtől a vizsga elektronikusan történik a KEMHESZ által biztosított eszközökön, melyhez minden vizsgázónak
tudnia kell a regisztráció során megadott vagy a rendszer által generált felhasználói nevét és jelszavát. Amennyiben
nem ismeri vagy elfelejtette ezeket az adatokat, az ügyfélszolgálattól kérhet segítséget, telefonon:
+36 59 324 432 hétfőtől-péntekig 08:00-16:30 óra között, e-mail-ben: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu
Ingyenes vizsgára való felkészítést tartunk 2021. július 08. 17 órától a vizsga helyszínén!
10 év feletti kiskorúak esetében szülői hozzájárulás és szülői regisztráció kötelező!
A vizsga díjtalan!
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Kedves Röszkeiek!
Az „Egészséghét” programsorozata
folytatódik! Júliusban kerül sor az
ultrahang és urológia vizsgálatokra.
Továbbra is a Röszkei Teleházban
lehet időpontot foglalni személyesen
vagy a 70/337-5484-es
telefonszámon (a vezetékes szám
átmenetileg nem elérhető)!

Július 1. (csütörtök)
14-16 óráig

UROLÓGIA - INGYENES
Dr. Bajory Zoltán / I. sz. Háziorvosi Rendelő

Július 5. (hétfő)
8-16 óráig

HASI -ÉS KISMEDENCEI + PAJZSMIRIGY
ULTRANAG – 12.000 Ft/fő
Dr. Zagorac Nikola / Közösségi Ház

Július 6. (kedd)
7.30-16 óráig

HASI -ÉS KISMEDENCEI + PAJZSMIRIGY
ULTRANAG – 12.000 Ft/fő
Dr. Zagorac Nikola / Közösségi Ház

Tudnivalók az ultrahang vizsgálatról: idén csak hasi-és kismedence + pajzsmirigy vizsgálat lesz komplex csomagban,
tehát nem lehet külön kérni csak hasi vagy csak pajzsmirigy ultrahangot. A csomag ára 12.000 Ft.
Emlő ultrahang vizsgálat nem lesz. A doktor úr kérése: a jelentkezők a kapott időpontjuk előtt 2 órával 2 nagy pohár
csapvizet/mentes ásványvizet igyanak meg és nem lehet elmenni vizeletet üríteni.
A bőrgyógyászati szűrés június 24-re meghirdetett időpontjai rekordgyorsasággal, alig másfél óra alatt beteltek. A nagy
érdeklődésre tekintettel 3 pótalkalmat is sikerült szerveznünk – még egyet Németh Réka doktornővel és kettőt Németh
István doktor úrral. Azok számára, akiknek nem jutott időpont a 4 alkalom valamelyikére, augusztusban szervezünk
egy újabb pótnapot. A pontos időpontot a júliusi Suttogóban tervezzük meghirdetni.
2020. évi beszámoló
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete 2020-ban is megszervezte az Egészséghetet. Tapasztalataink alapján Röszke
lakosai élnek az általunk nyújtotta lehetőségekkel. Ismét, szinte minden klinikai területen szűrtek ki kezdeti stádiumban
levő elváltozásokat, melyek valószínű, hogy Egészséghét nélkül jóval később és súlyosabb állapotban derültek volna
ki. Nehezítette a programot a Covid vírus megjelenése és az ezt követő intézkedések bevezetése. 2020-ban a Nemzeti
Együttműködési Alap kiírásán 200.000 Ft-ot nyertünk, melyet az Egészséghét finanszírozására fordítottunk. Röszke
Község Önkormányzata szintén 200.000 Ft összegű támogatást nyújtott, melyből működési költségeinket és az
Egészséghét néhány vizsgálatának költségét fedeztük. Tagdíj bevételünk 16.000 Ft volt, SZJA 1 % felajánlásaink
összege 71.811 Ft. 2020. évi bevételünk összesen: 487.811 Ft. Kiadásaink összesen: 464.755 Ft (anyagköltség: 59.630
Ft, egészséghét és egyéb költségek: 353.680 Ft, számlavezetés díja: 7.840 Ft, vendéglátás: 43.605 Ft.)
Makra Lajosné
elnök

Felújítás miatt június 22-től a Röszkei Teleház „átköltözik” a plébánia
udvaron található Kartal-házba (volt hittanterem).
Megközelítése: a Teleház (ill. napközis konyha) udvarába
vezető kapubejáróval szemben, az út túl oldalán lévő rózsaszín épület.
A Teleház udvarában továbbra is lehetőség van parkolásra.
A munkálatok várhatóan egész nyáron át zajlanak, ez idő alatt a vezetékes számunk nem lesz elérhető.
Kérjük, mobilon keressék munkatársainkat: 70/337-5484, nyitvatartási időben (hétköznap 8-16 óráig).
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolója
Elsődleges feladatunk a Röszkei Teleház működtetése: Internet elérés, számítógép használat, valamint különböző
irodatechnikai szolgáltatások igénybevételének biztosítása (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás). Segítséget
nyújtunk adatszolgáltatásokban, információkeresésben, hivatalos levelek gépelésében, stb. A Délmagyarországba és
a Falusi Suttogóba is változatlanul veszünk fel hirdetéseket. A munkatársak feladata Röszke hivatalos weboldalának
(www.roszke.hu) aktuális tartalommal való feltöltése, a „Röszke” és „Röszkei Teleház” Facebook oldalak
üzemeltetése, a Falusi Suttogó tördelő-szerkesztése. Könyvelő, ügyvéd és falugazdász ügyfélfogadásaihoz
biztosítunk helyet és infrastruktúrát. A helyi civil szervezeteknek segítséget nyújtunk szakmai anyagaik
elkészítésében, pályázatírásban, elszámolások beadásában. Bevételeink összesen: 16.363.657 Ft (önkormányzati
támogatás: 5.150.000 Ft, pályázati támogatások: 8.783.365 Ft, közhasznú bevétel: 1.452.074 Ft, vállalkozói bevétel:
798.464 Ft, SZJA 1%: 159.354 Ft, tagdíj: 20.400 Ft). Kiadásaink összesen: 7.244.628 Ft (anyagköltségek: 374.650
Ft, szolgáltatások díjai: 766.709 Ft, bér és járulékok: 5.843.129 Ft, egyéb költségek: 260.140 Ft)
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Ebösszeírás 2021
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban. Át.) 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell
adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt
változás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Át. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt vonhat maga után.
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Röszke közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a
teljeskörűen kitöltött „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig az
alábbiakban felsorolt módok valamelyikén az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:
• postai úton, a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. szám alatti címére vagy
• gyűjtőládába:
- a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. szám főbejáratának előterében,
- a Röszkei Teleházban a 6758 Röszke, Fő u. 87. szám alatt, vagy
•
elektronikusan
az
ado@roszkenet.hu
címre
megküldve
(scannelt
formában,

aláírva).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a fentiekben megjelölt helyeken, valamint az adatlap a
www.roszke.hu weboldalról is letölthető.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. augusztus 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000, -Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás folyamatosan az aktuális információkat tartalmazza, az eb tulajdonosok az
ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulatot, elhullást stb…)
bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bekövetkezett változás bejelentését az alábbi módokon teheti
meg:
• személyesen vagy postai úton a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. címre vagy
• elektronikusan az ado@roszkenet.hu címre scannelt formában, aláírt ebösszeíró adatlap megküldésével.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosával
megjelöltetni.
Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

11. oldal

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

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!

EGYETLEN
A
földi
lét:
születés
barátság
szeretet
szerelem
gyermekek
hűség
árulás
gyötrelem
pénz
mocsok
fegyver
veríték
vér
és
könnyek.
Örökös
hit
remény
küzdelem.
Senki
nincs
veled.
Te
érzel
élsz
halsz
te
és
a
végtelen
az
egyszeri
a
megismételhetetlen.
Turucz József

Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
20/259-09-41
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
Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde: 573-790
Általános Iskola: 573-750
Sportcsarnok: 273-250
Közösségi színtér és Könyvtár:
573-780, 06-21-200-17-93

Teleház: 70/337-5484
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: 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

HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI SUTTOGÓBAN!
Információ: +36 70/ 337-5484 vagy telehaz@roszkenet.hu
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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

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

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

GÉPI FÖLDMUNKÁKJÁRMŰ SZÁLLÍTÁS
homlokrakodó / forgó-kotró,
tréler, billencs
Tereprendezés, árokásás,
alapásás, szállítás

(Röszkei telephely) Tel: +36305685716

ÚJ - 100%-os támogatású lakossági napelem és
fűtéskorszerűsítési pályázat nyáron!
Palkovics László, innovációs és technológia miniszter
bejelentette, hogy legkésőbb július végéig kiírják az
uniós helyreállítási terv keretében azt a nagy keretű,
159 milliárd forintos lakossági napelemes és
fűtéskorszerűsítési pályázatot, ami 35 ezer
háztartásnak 3-4 millió forintnyi 100%-os vissza
nem térítendő támogatást jelent - írja a Portfolio.hu.
A pályázat kizárólag az országos átlagjövedelem
alatt élő családoknak szól majd, elsősorban az
energiaszegénységnek leginkább kitett kört célozzák
vele, akik sokszor szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. Az
év második felében további lakossági célcsoportok
bevonásával folytatják ezt a pályázatot majd. A
pályázatról elérhető információk:
pályázatra történő jelentkezés várhatóan 2021.
augusztustól lesz lehetséges, első kivitelezési
munkálatok kezdete: 2021. decembertől folyamatosan.
A pályázati folyamat során cél az egyszerűsítés és a
pályázó háztartások szakmai támogatása. Ezt szolgálja
például a kétfordulós minősítés (jogosultsági
szempontok
szerinti előminősítés,
majd
az
előkészítéshez a szakmai támogatás nyújtása), a
kivitelezők előminősítése, vagy a lakosságnál az
adminisztráció csökkentése.
Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasies-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
Déli Napfény
LEADER Egyesület
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KÖNNYEDÉN
Marakodunk, civakodunk
hiábavaló dolgokon.
Megbántunk másokat, magunk
is megbántódunk. Nehézkesek
vagyunk, pedig másként is
lehetne. A probléma ellenszere
feladványunk kiemelt soraiban
rejtőzködik.
Előző havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Légy elégedett azzal, amid van,
de sose elégedj meg
azzal, ami vagy.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
HORVÁTH JÁNOS
Marx Károly u. 21.
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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Bronzérem röszkei fiatalokkal
A Csongrád-Csanád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 2020-21-es idényében bronzérmet szerzett a Röszke SK
együttese, amelynek keretét nagy részben helyi fiatalok alkotják.
Amikor az elmúlt nyáron a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság a 14. forduló után félbeszakadt a koronavírusjárvány miatt, a Röszke SK a 11. helyen állt, azaz olyan pozícióban, amely feljogosította arra, hogy a következő
szezont is ebben a ligában kezdje. Ám a klub vezetése úgy döntött, nem a megyei I., hanem a megyei III. osztályba
nevez, ezzel együtt pedig megadja a lehetőséget azoknak a helyi fiataloknak, akik a sportkörben nevelkedtek, vagy
egykor itt játszottak. A döntés egy év távlatából abszolút helyes volt, hiszen a csapat remek idényt teljesítve a harmadik
helyen végzett.
A bajnokság kiválóan indult, hiszen Fábiánsebestyénben 10-1-re, majd otthon az immár bajnok Csanádpalota ellen 51-re nyert az új szakmai stáb (Papdi Csaba, Zsidek János) vezette alakulat. Ekkor becsúszott egy vereség (0-2 a
Kistelek ellen), de a folytatásban is inkább a remek sikerek jellemezték a csapat szereplését, mint a kudarcok.
A Pusztamérges ellen 7-0 és 7-1, a Zsombó ellen 3-0 és 2-0, a Ruzsa ellen 3-2 és 4-1, az Újszentiván ellen 2-1 és 6-0, a
Fábiánsebestyén ellen a már említett eredmény mellett még egy 5-0 – ezek voltak azok az ellenfelek, amelyeket odavissza megvert a csapat.
Az öttömösi vereséget (1-2)
hazai pályán (8-1), a Kistelek
elleni kudarcot idegenben (40) sikerült feledtetni, mint
ahogy a Szentesi Kinizsi II.
elleni idegenbeli kudarcot (01) is: a szezon talán legjobb
játékát nyújtva verte Röszkén
a csapat a bajnoki másodikat
4-2-re.
A Csanádpalota visszavágott
a vereségért (1-4), a Szegvár
nem tudta megverni az
alakulatot (2-1, 2-2), a Baks
ellen vegyes volt a mérleg (40, 1-2) míg egyetlen együttes
akadt, amelyet nem sikerült
megverni: ez a Szegedi Pázsit
SE (1-1, 1-2).
Fotó: Turucz József

Ami pedig a lényeg: akadt olyan,
még ifjúsági korú labdarúgó, aki 4045 mérkőzést teljesített a szezonban,
mert a felnőttek és az ifik között is
rendszeresen pályára lépett. Állandó
tagja volt a felnőtt kezdőnek Ördögh
Ákos (2003-as születésű), Császár
Norbert (2001), Tari Zoltán (2003),
Mulati Dániel (2000), illetve az
idény végén egyre több szerepet
kapott a kapus Ördög Dániel (2002)
és öccse, Ördög Balázs (2004).
- Első nekifutásra teljesen elégedett
vagyok a társasággal, és csak egy
pici hiányérzetem van, mert nagyobb odafigyeléssel, akarattal, motivációval még fényesebb is lehetett volna ez az
érem. De mint említettem, elégedettek lehetünk a harmadik hellyel - mondta a csapat játékos-vezetőedzője, Papdi
Csaba.
A Röszke SE a felkészülést július 13-án kezdi el, és az irány nem változik: minél jobb közösség összekovácsolása
legfőképpen helyi fiatalokkal, kiegészülve a klubnak segíteni tudó és akaró szegediekkel.
Mádi József
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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
KERESZTELÉS:
2021. május 30.: Újhelyi Máté,
Újhelyi Róbert és Mezősi Henrietta gyermeke
TEMETÉS:
2021. május 6.: Tanács Pál (†2021. május 2., életének 82. évében)
HIRDETÉSEK
A röszkei Orbán Dénes Általános Iskola tanulói, Kiss Luca, Szurcsik
Nóra és Tóth Kata 2021. május 10-én megnyerték az első alkalommal
megrendezett
Bálint
Sándor
Egyházmegyei
Vetélkedő
csapatbajnokságát a 7-8. osztályosok mezőnyében. Gratulálunk az
első helyezéshez, valamint köszönjük felkészítőjük, Kiss Gábor tanár
úr munkáját is!
2021. július 12. és 16. között egyházközségi napközis tábort tartunk a
röszkei Művelődési Házban. Jelentkezés és további
részletek:
Vargáné
Ábrahám
Ildikó
tanárnőnél
(20/4005867), ill. Kiss Gábor tanár úrnál (20/4005867).
2021. augusztus 1-jén a 9 órakor kezdődő szentmisét
Kartal Józsefért, Röszke korábbi plébánosáért ajánljuk fel
halálának 10. évfordulóján. Előtte 8 órakor közös imádság
mellett koszorút helyezünk el a temetőben található sírjára.

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk
2021. augusztus 13. és 15. között
a XIV. Páduai Szent Antal
Plébániaprogram
és egyházi kulturális hét(vége)
rendezvényeire.

Úrnapján, június 6-án az ünnepi szentmisére gyülekező hívők, szülők, rokonok és jóbarátok izgatottan várták az
elsőáldozásra készülődő gyerkőcök megérkezését a templomban.
Az oltáriszentség fölvételére az első gyónást követően az úrnapi szentmise keretében került sor. A fehér liliom a lélek
eredendő tisztaságának és a gyermeki ártatlanság szimbólumának átvétele után Bényi Bence, Cselédes Zsolt, Kele
Jázmin Amira, Nógrádi Adelin Anna, Szalma Emese és Vas Fruzsina első alkalommal vették magukhoz Jézus Krisztus
testét, a megszentelt ostyát. Az elsőáldozásra Kiss Gábor és Vargáné Ábrahám Ildikó készítették föl a fiatalokat.
Az ünnepi körmenet volt az ünnepi szertartás utolsó eseménye.
Turucz József
(képek a köv. oldalon)
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Börcsök Vince köszöntése
Börcsök Vince 1931. június 8-án született. Egy nagy családban 4 nővére után
ötödik gyermekként jött a világra. Egész életében a szülői házban élt a röszkei
tanyán. Az ebesi munkatáborba fiatalon elhurcolták, utána katonai szolgálatra
volt besorozva. Ezután a perecesi bányában dolgozott 1 évet. 1956-ban
házasságot kötött Bózsó Gizellával. Két fiuk született Vince és László.
Aranykalász TSZ tagja lett, növényvédelmi csoportban dolgozott és onnan ment
nyugdíjba. Tanácstag volt és egyházközségi képviselőként segítette a falu
közösségét. Vallásos családban nevelkedett, családját is e szellemben nevelte.
Nyugdíjas éveit állattartással és mezőgazdasággal tölti a mai napig. Fiai és
menyei napi szinten kilátogatnak a tanyára, közösen gazdálkodnak.
Három lányunokája és 4 dédunokája van. Szinte az egész család a településen él.
Családja a mai napig szeretettel jár ki minden nap hozzájuk.
Születésnapján a családja mellett polgármester asszony is felköszöntötte.
Köszönjük neki a szép nótát, a kedves szavakat, a virágot és a finom tortát.
A Jó Isten éltesse még sokáig, szeretteivel együtt!
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