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Július

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak támogatásának kifizetési időpontjairól
Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
ügyfeleket, hogy a 2021. augusztus 1-jei jogosultság alapján kiutalandó
pénzbeli támogatást személyesen vagy meghatalmazott útján tudják felvenni
a Röszkei Polgármesteri Hivatal házipénztárában.
Az átvételre kijelölt napok:
TISZTELT RÖSZKEIEK!

2021. augusztus 16. (hétfő) 8.00-12.00 óráig,

A Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal által biztosított
mobilizált kormányablak
ügyfélszolgálat, azaz a

2021. augusztus 17. (kedd) 8.00-12.00 óráig.

KORMÁNYABLAKBUSZ
2021. július 28-án (szerdán)
8:00 - 11:00 óráig,
a Polgármesteri Hivatal előtti
parkolóban várja az ügyfeleket!
A kormányablakbusz
szolgáltatásait időszakosan
visszatérő rendszerességgel tudják
igénybe venni az ügyfelek Röszkén.

2021. augusztus 18. (szerda) 8.00-16.00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyermekeket, hogy a
támogatás
átvételéhez
érvényes
személyi
igazolványukat
és
lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben a juttatásra jogosult szülő,
törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az
átvételhez írásos – személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával
ellátott – meghatalmazás szükséges.
Együttműködésüket köszönjük!
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Bite Sándorné sk.
ügyintéző

TISZTELT TERMELŐK!
2021. január 1-ével a jogszabályok változtatásának következménye, hogy a kártya alapú őstermelői igazolványok
megszűntek. Ennek hatására a közös őstermelői igazolványok is megszűntek, így automatikusan ŐSTERMELŐI
CSALÁDI GAZDASÁGGÁ (ŐCSG) alakultak át. Fontos, hogy azon termelők, akik közös őstermelői
igazolvánnyal rendelkeztek határidőn belül beadják a falugazdászhoz az alapító szerződést, miszerint az ŐCSG ne
törlődjön hivatalból.
Kérem azon termelőket, akik közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, hogy jelentkezzenek nálam az
irodában július és augusztus folyamán (minél előbb), hogy a szükséges szerződést oda tudjam adni!
Nyári szabadságon leszek: augusztus 2. és augusztus 15. között!
Telefonon nem leszek elérhető, kérdés esetén a szegedi központot kell hívni: 06-62/423-360
Üdvözlettel,
falugazdász

2. oldal
„Ó, de jó volt együtt lenni,
évről évre növekedni!
Megnyugodni ölelésben,
álmodozni egy mesében,
a színekkel varázsolni,
énekelni, jót játszani,
beszélgetni és kacagni,
mint a szélvész úgy szaladni!”

A 2020/2021-es nevelési évünk egyik igen emlékezetes eseménye, mint sok-sok éve
már az iskolafelé kacsingatók Búcsúestéje, Búcsúéjszakája. Sajátos módon
köszönnek el az óvodától a nagyok nálunk. Ezen óvodai program élményekben
gazdag elfoglaltságokkal telik el mindig, nem lámpalázas hosszú szereplésekkel.
Korábban sokat gondolkodtunk azon, hogy egy óvodai évzárónál mi az, ami nem
terheli meg a gyerekeket. Hogyan lehet úgy létrehozni, hogy mindenki szerepeljen
benne, mindenki a legokosabb, a legvidámabb arcát mutathassa meg.
Valljuk be őszintén, minden szülő a saját gyermekére kíváncsi, ő érte izgul, s ilyen
izgatott helyzetben a kicsi gyermek nem biztos, hogy tudása, ügyessége legjavát be tudja mutatni. Nem minden
óvodáskorú gyermek alkalmas arra, hogy kiálljon szerepelni (talán nem minden felnőtt sem), elviselje a
mobiltelefonok, fényképezőgépek villogását, hogy hosszú verset mondjon, vagy énekeljen. Úgy hisszük, ezzel
idejekorán akadályoznánk a gyermek előadóképességének természetes kibontakozását.

Dőltek a bábúk, remek játék volt

A megunhatatlan focimeccs

Óvónénik átváltozása

Pizza, pizza, pizza

Virslisütés a tábortűznél

Éjszaka az oviban
(folyt. a köv. oldalon)
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Hogyan lehet ezt pedagógusként áthidalni úgy, hogy ne
sérüljön lelkileg benne se gyerek, se szülő? Ugyanakkor
meggyőződésünk, hogy a nevelési év fináléjának
vidámnak,
önfeledtnek,
boldogsággal
telve,
közösségformálónak kell lennie. Ilyen hosszú dilemmák
után lett rendhagyó a mi nagy ovisaink „búcsúzkodása”.
Idei programjaink hasonlóan az előző évekhez: Óvónők –
gyermekek közös focimérkőzése, ügyességi játékkészítés,
közös tánc az udvaron, pizzázás, fagyizás. Az étkezések
között óvónők által játszott, jelmezes meseszínház a füves
dombon. Idén A békakirály című mesét adtuk elő.
Minden aznapi programhoz a legkedvezőbb volt az
időjárás, s még a tábortűz meggyújtása is szélcsendben
zajlott. A tábortüzet körbeülve énekeltük a hamarosan
iskolások idei legkedvesebb dalait. Közben bealkonyodott
és hozzá is foghattunk a vacsora virsli sütögetéséhez az
elparázslott tábortűznél. A vacsora után „művészi”
békakoncertet, békakánont adtunk a sötétben. Kvák-kvák,
brekeke, kutykurutty, brekekex. A koncertünket kedvelik
az óvodai szomszédok is, így este 10 óra tájban. S
következett a nap fénypontja, amikor a gyermekek saját
zseblámpájukkal, a sötétben, a fű között színes, puha
karamellákat kerestek, vagyis szúnyogokat, mint egy
kisbéka. Természetesen mindenki talált néhányat
magának. Ezután még az épületet is körbejártuk belülről.
Zseblámpa fényénél is felfedezve a nappal már jól ismert
játszó kuckókat. A közös élményekkel, örömökkel telve
mindannyian kellemesen elfáradtunk, s az óvodai
kiságyak vonzóbbak lettek így késő estére, mint valaha.

Esti tisztálkodást követően mi óvónők kisóvodás korukról
való kedves történeteikkel kívánhattunk szép álmokat.
Köszönjük:
• Lódri Ármin és Milla anyukájának a rollert, mely a
bölcsődések udvari játékait gazdagítja
• Tombácz Árpád leendő bölcsődés apukának egy
konyhai bútor javítását
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 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.
Tóth Lászlóné
óvodapedagógus

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.
•
•

(folyt. a köv. oldalon)
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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

MEGHÍVÓ
Magyarkanizsa község a Magyarország-Szerbia Interreg-IPA CBC Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében megvalósuló: „Horgos-Röszke-Szeged – A jó út összeköt mindenkit”
(CBC-BIKE) projekt egyik fontos aktivitásaként 2021.07.31-én egy KERÉKPÁRTÚRÁT szervez
Magyarkanizsáról Mórahalomra. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpáros közlekedés
pozitív hatásaira és népszerűsítse ezt a fajta közlekedési formát, valamint,
hogy felhívja a figyelmet a kerékpározással kapcsolatos infrastruktúra fontosságára.
Horgos-Röszke-Szeged – The good way connects everyone
CBC-BIKE, HUSRB/1903/21/0063
A rendezvény időpontja: 2021. július 31. (szombat)
MAGYARKANIZSA – MÓRAHALOM KERÉKPÁRTÚRA
06:30-06:45
07:00 08:30 09:00-09:30
09:45-10:30
10:30-11:00
11:30-12:00
12:00-14:00
14:15-16:00
17:0018:00-18:30

Gyülekezés a magyarkanizsai városháza előtt
(csoportos fényképek, riportok, az ajándékcsomagok átadása)
Indulás
Érkezés a Horgos 2 határátkelőre (16 km)
Érkezés a röszkei pihenőhely jövőbeni helyszínére (5 km)
A bivalyrezervátum megtekintése (2 km)
A Nagyszéksós-tavi Pihenőház megtekintése (1 km)
A Szerb Kulturális Központ – Kolo Center Mórahalom megtekintése (5 km)
Ebéd, szabad program
A Mini Magyarország „Ezer év Parkja” megtekintése (2 km)
A PaprikaMolnár Fűszerpaprika Malom és Múzeum megtekintése (14 km)
Érkezés a Röszke 2 határátkelőre (4 km)

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvényen történő részvétel ingyenes. Részvételi szándékukat,
kérjük, 2021. július 24-ig a kanizsatura@gmail.com e-mail címen, szíveskedjenek jelezni. A résztvevők a
kerékpározáshoz hasznos kellékeket kapnak ajándékba. A jelentkezéshez szükséges adatok: Név, születési dátum,
cím. Tájékoztatjuk, hogy az eseményen fotó és videó felvétel készül, melyek nyilvánosak lesznek.
Tisztelettel,
Fejsztámer Róbert, magyarkanizsai polgármester
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Mikor egy álom valóra válik
A Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán 35 év után
újra közönség elé került a Jézus Krisztus
Szupersztár című szuperprodukció. A színpadi
fellépésre gyerekszereplőket is toboroztak.
Ábrahám-Tandari Szabolcs életében meghatározó a
tánc és a zene, így szinte sokk-ként érte a hír,
amikor anyukája közölte vele a rádióban hallott
felhívást. Azonnal jelentkeztek is, és a castingról
nagy örömmel tértek haza, mivel sikeresen felvételt
nyert a 11 statiszta közé. Szabolcs 5 éve táncol
egyesületben, jelenleg modern tánc tanszakon. A
koreográfiát gyorsan betanulva, minden egyes perc
jó érzéssel töltötte el a színpadon az ismert
színészek között. Köztük Feke Pállal, Gallusz
Nikivel, Serbán Attilával, Sasvári Sándorral, Nagy
Sándorral és Sánta Lászlóval együtt léphetett
büszkén színpadra, ahol sosem izgult.
A jövőben is tervei között szerepel a tánc, az ének,
és a színészet. Én, mint a testvére büszke vagyok rá,
és további sok sikert kívánok neki álmai
megvalósításához!
Ábrahám-Tandari Lilien 6.o.

Osztálykirándulás a Vadasparkba!
Első osztálykirándulásunk a Szegedi Vadasparkba vezetett. Kis
csapatunk 27 gyerekkel és 3 felnőttel indult útnak, busszal. Nagy
örömünkre a nemrégiben megnyitott parkban számos állat kicsinye
látta meg a közelmúltban a napvilágot!
Programunk részét képezte az Orrszarvú-les. Kipróbálhattuk, hogyan
látnak (csőlátással) ezek a csodálatos állatok. A játék során kis
parafadugókat keresgéltünk speciális szemüvegekkel. Nem volt
egyszerű! Megtapasztalhattuk az orrszarvúak éles hallását és
eredményes szaglását is, hisz az állatok elé gurított illatos almák
roppant vonzóak lettek egy pillanat alatt.
Hosszú, tartalmas sétánkat meg-megszakítottuk kis csemegézéssel,
szúnyogcsapkodással. Néhány szarvasbogarat is biztonságba
helyeztünk. A játszóteret is meglátogattuk, ahol önfeledt játékba
kezdhettük. Kirándulásunkat a hosszú sétát követően hűs jégkrém
koronázta meg!
Köszönjük Szilvia néninek, Éva néninek és Kiara anyukájának ezt az
izgalmas és tartalmas utazást!
1. osztály

Ballagási ünnepély iskolánkban
Iskolánk tanulóinak legfelemelőbb ünnepélye a nyolcadik év végén
az ő ballagásuk, a méltó búcsúzás iskolájuktól, tanáraiktól,
iskolatársaiktól. Idén huszonnégy végzős tanulót bocsátottunk útjára,
értük szólalt meg aznap utoljára az iskola csengője.
A vírushelyzet most is megnehezítette a szervezést, de úgy
gondolom, színvonalasan sikerült a megvalósítás, még ha rendhagyó
módon is. A szabadtéren, az iskola udvarán került megrendezésre az
ünnepség. A helyszín feldíszítéséről a hetedik osztályos tanulók és
szüleik gondoskodtak Kissné Veres Györgyi, a hetedik osztály
osztályfőnöke irányításával.
Idén szétválasztottuk a végzős tanulóink ballagását és
tanévzárását a többi évfolyam tanulóinak évzáró ünnepségétől. A
rendezvényünk színvonalát emelte polgármester-asszonyunk Borbásné
Márki Márta, alpolgármester-asszonyunk Molnárné Vér Ágnes és
iskolánk névadójának lánya dr. Orbán Ágnes jelenléte. A kedves, útra
bocsátó és elköszönő beszédek után kiosztásra kerültek az emléklapok,
a Röszke szépségeit, értékeit bemutató brossúra, valamint az egy szál
rózsa minden ballagó tanulónak és az őket ballagtató
osztályfőnököknek.
Tanévzárás alkalmából egy kis évértékelés volt hallható a
mögöttünk hagyott munkáról, majd kiosztásra kerültek az alapítványi
és egyéb jutalmak az arra érdemes tanulóknak.
Az ünnepség meleg, családias légkörben zajlott.
Szécsényi Marianna, intézményvezető
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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
Orvosi ügyelet: 433-104, (Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17)
Állatorvos: Dr. Perényi János 30/998-2684, állatorvosi
ügyelet: pénteki napokon 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, 06-21-20017-93
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 ügyfélszolgálat: 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

A VÉGTELENBEN
A mindenség vagyok,
miként az Isten.
Foszló semmi vagyok,
bölcs, vén öregember.
És taknyos kölyök,
ki tiszta még,
mint minden földi ember,
aki hisz, küzd, remél,
gyűlöl, szeret és meghal,
hogy örökké legyen.
Egy a létezéssel,
egy az elmúlással
és velem.

Turucz József
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"Friss vetés, szép zöld ígéret
magot hozott, és megérett,
s amint lengeti a szél,
zizegő, szelíd szavával
nagy jóvoltodról beszél.
Boldog, aki érti, hallja,
s míg aratni indul karja,
miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül."
Túrmezei Erzsébet: Nyár című költeményéből sugárzik a
Hit. Az idézett versszak kicsit megszépíti a már-már
elviselhetetlenül forróra sikeredett nyarat, és eszembe
juttat egy gyerekkori emléket. Rajtam kívül más is
ismerheti, másnak is érdekes lehet az a lóvontatású,
kévekötő aratógép, amellyel akkor találkoztam, amikor
ebédet vittem Édesapámnak, aki a tanyánkhoz közeli
gabona táblákon aratott. Ez a szerkezet a kézi kaszálás és
a kombájnnal végzett aratás közötti időszakban, úgy
1948-49 körül került az akkoriban alakult TSZCS-k
használatába, de nem terjedt el nagy számban. 1 ló húzta,
és a levágott gabonát kévébe kötve készítette elő a
cséplésre. Amíg Édesapámmal elfogyasztottuk az
Édesanyám által kettőnk részére csomagolt ebédet, a ló is
pihent, majd újra indult a nehéz munka. Modern gépekkel
már, de Péter-Pál körül elkezdődik, és most is zajlik az
aratás. Az őszi árpa betakarítása után gyönyörű,
aranysárga bálák sorakoznak a tarlókon. Az árpa után a
búza van soron, ezzel biztonságos helyre kerül
mindennapi kenyerünk fő alapanyaga.
Időközben a vadászok megtartották közgyűlésüket, ahol
Mezősi Rudolf, a Vadásztársaság elnöke beszámolt a
tavalyi vadgazdálkodási év eredményeiről, és szeptember
4-re kijelölték a már-már hagyománnyá váló családi
vadásznap időpontját. A jó hangulatú, programokban
gazdag rendezvény megszervezése sok munkát ad az
illetékeseknek, de évről-évre meghatározó esemény a
vadászoknak, és a meghívott vendégeknek.

TALÁLT TÁRGYAK ROVATA
Tisztelt Lakosság!
Röszke Község Jegyzője ezúton közhírré teszi
a 2021. június 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

Most pihennek a vadászfegyverek, de a fácáncsibék meg
a nyúlfiak védelmében, dúvad apasztás miatt mégis elő
kell venni azokat. A fiatal dolmányos varjak csapatokba
verődve tizedelik az apróvad állományt, de más
ragadozóktól is óvni kell a szaporulatot. Az őszi apróvad
vadászatokra szánt fácánok 2 csapatban nevelkednek. Az
idősebbek már a területen kialakított volierben
tartózkodnak, ellátásuk a hőség miatt nagy gondosságot
igényel. A fiatalabb állomány az előnevelő volierben
erősödik, 6-7 hetes korukban azok is kikerülnek a
területre.
Kihagyhatatlan, hogy naponta egy-egy pillantást vessünk
a röszkei gólyafészekre. A gólyafiak hárman maradtak.
Felnevelésükkel kapcsolatban szüleik már csak a
legszükségesebb feladatokat látják el, egyre ritkábban
jelennek meg a fiókák körül. Szemtanúi lehettünk, hogy a
gólyafiak szárnyaikat próbálgatva, egymást bátorítva
elhagyták a fészket. Most már magukról kell
gondoskodni, vizet és élelmet találni, felkészülni a nagy
útra.
Az Általános Iskola diákjainak patronálása is
hagyománnyá vált már a vadásztársaságnál. Idén a
Művelődési Házban megrendezett 1 hetes nyári
foglalkoztató tábor résztvevőinek finom ebédet főz a
szakács tudományáról jól ismert László Gabi, én pedig
mesélek, vagy megválaszolom a (gyerekek által feltett)
vadász élettel, vadászattal, természettel kapcsolatos
kérdéseket. Mesélek nekik például a fürjekről, amiknek
jellegzetes hangját sok évvel ezelőtt hallottam itt
a környéken. Meglepetésemre, pár nappal ezelőtt a
tanyánkhoz közeli vetésből kora reggel, és este hallható
volt a "pitypalaty-pitypalaty". Vagy mesélek a csapó
cserebogarakról, amiknek röptét hangos, berregő hang
kíséri miközben a fák koronája körül cikáznak. Közel 50
éve, esténként erről a bogárról mondtam altató mesét az
akkor 3 éves fiamnak.
Karikó József

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,
Leica kamerás
Találás helye: Röszke, Kossuth Lajos utcai
buszmegálló
Találás időpontja: 2021. június 20.
Őrzés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal
Őrzési határidő: 2021. szeptember 30.
Királyné Csermák Magdolna
Önkormányzati és hatósági csoportvezető
Röszkei Polgármesteri Hivatal

8. oldal

ELKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS
Megkezdte a bajnokság előtti felkészülést a Csongrád-Csanád
megyei III. osztályban szereplő Röszke SK együttese.
Már második hete edz az augusztusban rajtoló Csongrád-Csanád
megyei III. osztályú labdraúgó-bajnokságra készülő Röszke SK
együttese. Az előző idényben bravúros szerepléssel bronzérmet
szerzett együttes munkáját a továbbiakban is a Papdi Csaba, Zsidek
János duó irányítja.
A keretben több változás is történt: távozott a támadó Berta Martin,
aki a megyei IV. osztályban szereplő Forráskútban folytatja a
pályafutását. Az érkezési oldalon több játékos neve található: a
középpályás Kovács Patrik (21 éves) a megyeegyben szereplő
DAFC-tól érkezik, ahogy a védő Szilágyi Ádám (24) is, Resch Attila (24) a Kecskési SE-től igazol Röszkére, Jaksa
Tamás (34) újrakezdte a futballt, míg a támadó Papp Kornél (40) visszatér Sándorfalváról. A felnőttkerettel kezdte el a
munkát a még csak 16 éves Szekeres Ádám is.
A csapat Debrecenben csapatösszetartáson vett részt, ahol a stadion
bejárása mellett a röszkei Papp Róbert erőnléti edző tartott tréninget a
keretnek. Az együttes a heti két edzésen kívül edzőmeccseket is játszik, az
elsőt augusztus 1-jén Ásotthalmon, aztán 7-én Pusztamérgesen, majd 15én (vasárnap) következik a megyekettes Üllés elleni megyei
kupamérkőzés. Tervben van még egy St. Mihály elleni edzőmérkőzés is,
ennek az időpontja szervezés alatt van.
A bajnokság előreláthatóan augusztus 21-én indul, az ellenfelek a
következők: Ásotthalom, Zsombó, Pusztamérges, Csongrád, Kistelek,
Ruzsa, Deszk II., Bordány II., Fábiánsebestyén, Csanádpalota, Baks,
Nagymágocs, Öttömös, Földeák, Szentesi Kinizsi II.
- Feladtuk magunknak a leckét ezzel a harmadik hellyel, de így érdemes
csak futballozni. Az biztos, hogy a következő bajnokság erősebb lesz,
hiszen olyan csapatok szerepelnek a megyeháromban, amelyek éveken,
évtizedeken keresztül a megyeegyben, vagy akár NB.-s szinten játszottak.
Ilyen a Csongrád, a Kistelek, az Ásotthalom, a bajnok Csanádpalota, amely nem vállalta a magasabb osztályt, ahogy a
Szentesi Kinizsi II. sem. Kimondott cél egyelőre nincs, ám a lényeg a jó csapatszellem, és a helyi fiatalok további
beépítése - nyilatkozta Papdi Csaba a legelső edzés előtt.
Az előző bajnokságból a negyedik Szegvár és az ötödik Szegedi Pázsit elfogadta a megyei igazgatóság felkérését, így
ez a két csapat a megyei II. osztályban folytatja.
Mádi József
ÚJ - Ősztől ismét meghirdetésre kerül az ökológiai átállást segítő támogatás
Az Agrárminisztérium (AM) 2021 őszén - az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéshez hasonlóan - új Ökológiai
gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívás (Öko) meghirdetését tervezi a 2022. január 1jével kezdődő, 3 éves kötelezettségvállalási időszakkal, megemelt támogatási mértékekkel és a földhasználati kérdések
rugalmas kezelésével - mondta Nagy István. A Közös Agrárpolitikában bekövetkezett átmeneti időszak áthidalása
érdekében tavaly egy évvel meghosszabbodott a 2015-ben megjelent Öko támogatás kötelezettségvállalási időszaka, így
- bár a 2018-ban meghirdetett felhívás továbbra is folytatódik - az december 31-ével lezárul. Az Agrárminisztérium
kiemelt célja, hogy minél több gazdálkodó tudjon részt venni a programban, növekedjen a támogatásba bevont területek
aránya, ezért az ökológiai gazdálkodás irányába történő elmozdulást megemelt, versenyképes egységköltségekkel is
ösztönözni kívánjuk - mondta a miniszter. A tervek szerint a szaktárca 2021 őszén megemelt egységköltségekkel, a
2022. január 1-jével kezdődő, 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új Öko felhívást hirdet meg, amelynek
keretében - a korábbi támogatásokhoz hasonlóan - az ökológiai gazdálkodásra való áttérést, valamint az ökológiai
gazdálkodás folytatását támogatja. Az ismertetett tervekkel kapcsolatban Nagy István hangsúlyozta, hogy az
elképzelések az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében és a Vidékfejlesztési program kapcsolódó módosítási
folyamatában még változhatnak, de fontos a gazdálkodók tájékoztatása a felkészülés érdekében. A tervezési munka
jelenleg is zajlik, a végleges részletszabályok közzététele és a pályázati felhívás megjelenése 2021 őszén várható.
Minden további fontos információról tájékoztatást kapnak a mezőgazdasági termelők, érdemes követni a kapcsolódó
híreket - hívta fel a figyelmet Nagy István a közlemény szerint. Forrás: MTI
Déli Napfény LEADER Egyesület
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GYERMEK
HORGÁSZVERSENY
Kedves horgász és horgászatot
kedvelő Gyerekek!
Kedves Szülők!
A Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő egyesület
(R.S.T.E.) gyermek
horgászversenyt rendez
2021. 08. 28-án (szombat)
általános iskolás korú
gyermekek részére

X. Röszkei Halasnap
A koronavírus miatt elrendelt
tilalom miatt sokáig kérdéses
volt a halasnap időpontja, amit a
vezetőség a lehetőségek figyelembevételével előrehozott szeptember közepéről július első
szombatjára az immáron 10. alkalommal megrendezett Röszkei
Halasnapot. Csónakos horgászversenyre hat csapat érkezett.
A sorsolás után a versenybírók
(Fazekas Tibor, Hallai Gyula,
Koncsek Tamás) fél percenként indították a csónakokat az általuk elfoglalni kívánt
horgászhelyekre. A négy órás versenyen mindenki fogott halat és a következő
versenyzők értek el helyezést: I. Kónya Zoltán - László László 15,265 kg, II.
Tápai Gyula - Herfort Károly 14,970 Kg, III. Kovács Tibor - Varga Zoltán
7,695 kg. Legnagyobb hal: László László, 5,845 kg amur.

Helyszín: Gyálaréti Holt-Tisza
„Lisztes” szakasza
A versenyen a részvétel ingyenes,
a verseny költségeit az egyesület
biztosítja.
A kísérők részére térítés ellenében
a VIVA PIZZÉRIA tud biztosítani
pizza ebédet és italt.
Program:
07.00 Gyülekező VIVA Pizzéria
és Söröző (Röszke, Fő u.)
07.15 Sorsolás, virsli reggeli
08.30 Horgászverseny
11:30 Mérlegelés a horgászhelyen
12:30 Eredményhirdetés, pizza
ebéd
Horgászni 1 db. úszós készséggel,
1 horoggal lehet!
Nevezéseket legkésőbb 2021. 08.
27. 11:00-ig. kérjük a „MACSEK
Kisállateledel és Horgászbolt”ban leadni. Tel.: 06-30-5792616
Érdeklődni a 06-70-3139920
telefonon Magyari László verseny
főrendezőnél lehet.
Díjazás: 10 éves kor
alatti, valamint 11-15
éves
kor
közötti
kategóriában.
Minden versenyen résztvevő
gyermeknek és kísérőjének jó
szórakozást, kikapcsolódást
kívánunk!
A felnőtt horgászokat
tájékoztatjuk, hogy a verseny
idejére a verseny helyszínén
horgászati tilalom lesz érvényben!

Míg a horgászverseny tartott, javában gyülekeztek a halászléfőzők, szám szerint 11
csapat. Baráti társaságok, egyesületek, családok jelentkeztek. Szerbiából érkezett
két csapat. Nekik először a halászlébe szánt halakat kellet megtisztítaniuk, mint
alapanyagot. Amíg az alaplevek rotyogtak a bográcsokban, megérkeztek a
vendégek és a Márki Jenő, Nagy Antal, Kele Tamás, Ábrahám Judit, Varga Réka
által alkotott „Generációk Együttes”. Márki Jenő Bácsi és Rózsika Néni a
helyszínen folyamatosan finomra elkészített, általuk kifogott halakat sütöttek és
sült halat kínáltak minden főzőcsapatnak és vendégnek. A főzőversenyt Fülöp Pali,
Zádoriné Nagy Márta és egy horgosi barátunk által alkotott szigorú zsűri
felügyelte. A zsűri baráti véleménye és döntése után, amivel mindenki
természetesen nem értett egyet, következett az eredményhirdetés és a finom étkek
elfogyasztása. I. helyezett Asztalos Ferenc és csapata „Hallé”, II. helyezett
Horgosról Vass Ilona „Halászlé Ica módra”, III. helyezett Szurcsik TiborFülöp Imre „Kombinált hallé”.
(folyt. a köv. oldalon)

.
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Polgármesteri különdíjat kaptak Horváth Károly „Röszkei filézett Horváth féle”,
Hajdú Irén „Zentai Halászlé”. Zsűri különdíját kapta Hódi János ”Tiszai halászlé
Janibá módra”. Horgászegyesület különdíját kapta Szabó Zsolt „Mer-Észek Hallé”
Köszönjük a csónakos horgászoknak és a halászlé főzőknek a szorgalmas,
eredményes és kitartó munkát. A vendégeknek az ételek kóstolását és a horgászoknak,
főzőknek való szurkolást. A verseny eredményétől függetlenül azt gondolom,
mindenki (kisebb és nagyobb főzőcsapatok, csónakos horgászok) nyertese volt egy
közösen eltöltött szép napnak. Köszönjük Röszke Község Önkormányzatának,
köszönjük Szabó Zsoltnak, köszönjük Varga Irénnek, Kálmán Tibinek, köszönjük a
„Generációk Együttes„ jó hangulatot varázsló közreműködését valamint mindenkinek
a munkáját, aki segített a halasnap sikeres lebonyolításában.
Magyari László

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

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

(Röszkei telephely) Tel: +36305685716

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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SOKAT MONDÓ
Feladványunk két fő sorában
egy „beszédes” gondolat
rejtőzködik
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Játsszuk békével az életet,
hogy több okunk legyen a
mosolyra, hogy könnyebb
legyen az álmunk.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
PAPDI EDINA
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
KERESZTELÉS:
2021. június 20.: Molnár-Gábor János,
Molnár-Gábor Olivér Csaba és Varmúzsa Ildikó
gyermeke
HIRDETÉSEK
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.

TEMETÉS:
2021. június 8.: Masa Károlyné Ábrahám Anna
(†2021. május 31., életének 80. évében)
2021. június 9.: Tanács Dezsőné Hódi Erzsébet
(†2021. május 31., életének 73. évében)
2021. június 10.: Krabót István
(†2021. június 1., életének 90. évében)
2021. június 25.: Császár Lászlóné Kószó Ilona
(†2021. június 18., életének 81. évében)

ÚTSZÉLI KERESZTEK FELÚJÍTÁSA
Az egyik legrégebbi útszéli keresztet 1889-ben Börcsök István állította életének 84.
évében Isten dicsőségére a régi Horgosi határátkelőhöz vezető útelágazásnál. Ez és
még számos útmenti kereszt megújult egyházi, önkormányzati támogatással és
magánszemélyek hozzájárulásával az elmúlt hónapokban.
A munkálatok zömét Császár Anti
bácsi,
temetőnk
gondnoka végezte.
Munkáját Katona
Imréné segítette.
Megújult a Kancsal iskolánál álló kereszt is, aminek
felújításához Tanács Szilveszter járult hozzá. A
Harangos közben álló kereszt a Papdi család
támogatásával újult meg. A Kalmár kereszt felújítását
Csata Vili állattenyésztő gazda, húsfőző mester
segítette. A Fodor-keresztet is a család hozzájárulásával újították fel.
Megszépült még a Bokor-kereszt is a család
segítségével. A templom előtti, a temetőben álló,
valamint a falu felső
végében álló keresztek pedig az egyház és az önkormányzat anyagi hozzájárulásával újultak
meg. A Domaszék
határához közeli útszéli kereszt pedig a
Fehér-család hozzájárulásával fiataladott
meg.
Turucz József

14. oldal

