Röszke Község Képviselő-testületének lapja XXX. évfolyam 8. szám

Augusztus

Szombat reggel, kellemes szellő mellett, szép napsütésben valósággá
vált a 2021-es álom. A lovasfogatok és veterán járművek felvonulásával
megkezdődött a XXX. RÖSZKEI FALUNAPOK rendezvénye. A tavalyi
nagy csend után zeneszó töltötte be az utcákat, mosoly, kedves integetés
köszöntötte a helyieket, vendégeket.
A Sportpályán kicsit hiányzott a jól megszokott töltöttkáposzta
rotyogása, finom illata, de a résztvevők sátraiból nótaszó
hallatszott, beszélgetések folytak, felelevenedtek a régi
falunapok történetei, résztvevői. Fotózkodtunk a csillogó-villogó
veterán járművekkel, akik között röszkei, Csongrád és BácsKiskun megyei, szerbiai autók és motorok is voltak.
Megsimogattuk a szebbnél szebb lovakat, akik megpihentek a
falujárás után, de a lovak szerelmesei fel is ülhettek a gyönyörű
állatokra.
11 órától aztán felbolydult a helyszín, elindultak a lovasfogatok,
kezdetét vette az akadályhajtás. A pálya másik részén, gyerekek
húzták a szülőket, menjünk már, már van ugrálóvár… Nézd, anya,
nem is egy! De van forgó, először oda menjünk! Mások kis
csapatokat alkotva, együtt fedezték fel a gyermekparadicsom
lehetőségeit. Együtt kézműveskedtek, ahol különböző formák, csigák
és szívecskék keltek életre a kartonpapíron, együtt töltötték az
arcfestés végtelennek tűnő várakozását. Pillangók, cicák, unikornisok
szaladtak keresztül-kasul, kiabálva a szülőknek, akik a tűző napon
azon gondolkodtak, miért nem egyedül jöttek az idén… Aztán a
gyerekek egyre önállóbbak lettek, elég volt a sátor oldalából figyelni
őket, a felnőttek is ki tudtak kapcsolódni. Jókedvű koccintások,
hatalmas nevetések jelezték a falunapi forgatagot. Persze láttuk még
a csimotákat, néha pénzt kértek nyalókára, ördögpatronra, világítós
bármire… Nem beszélve a „mindig erre vágytam” plüss állatokról,
amire már csak nagynéninek futotta.
A Fitt-Família családi programban azok jártak jól, akik ebéd előtt
vettek részt egy rövid életmód tanácsadáson, nekik még a mérleg
vállalható értéket mutatott. A gyerekek célba dobhattak,
tollasozhattak, pihenésképpen röplabdázhattak a következő
ugrálóvár-kör előtt.
Sokan voltak vendégeink egy tányér gulyáslevesre, még a melegben
is jólesett a forró leves.
(folyt. a köv. oldalakon)
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Fotók: Turucz József, Szécsi Andrea

Még több falunapi fotó: www.roszke.hu, https://www.facebook.com/szalma.foto
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Egy szusszanásnyi szünet után jégkrémmel kínáltuk a
vendégeket. A felnőttek alig hitték, hogy nem csak a
futás közben elkapott, ugrálásból kicsalt gyerekek
kaphatnak a finomságból, hanem ők is… Öröm ilyenkor
a segítők között lenni, meglepetést, jó érzést szerezni
ennek a sok kedves embernek.
A legkisebbek Vitéz László és az elátkozott malom
történetét figyelhették a színpadnál. Kicsit megpihentek
végre… Gondoltuk mi, de izgatottan ugrabugráltak,
tapsoltak, kiabáltak, hatalmasokat kacagtak. Szurkoltak
a serpenyővel hadonászó kisembernek, hogy találjon
segítséget a gonoszok kiűzésére a malomból.
Akik már kinőttek a bábelőadás izgalmaiból, a
Nosztalgia sátorban videókat, filmeket, fotókat
nézhettek az elmúlt 30 év röszkei eseményeiből. A két
nagyszabású színházi előadás dalai a mai napig
csengnek a fülünkbe, idézzük a szállóigévé vált
mondatokat, bármikor megnézzük újra a róluk készült
felvételeket. Lelkesen kerestünk ismerősöket az
évtizedes óvodai, iskolai képeken, könnyes szemmel
néztük a Kartal Józseffel és Vastagh Józseffel készült
interjúkat.
Ha nagyobb kört tettünk a pályán, a lőtéren különleges
lehetőség fogadta a vállalkozó szellemű ifjakat. Borbás
Dávid nem kevesebbet vállalt, mint hogy megismerteti a
motorozással a gyerekeket. Önállóságra, bátorságra
bíztatva őket. Tele élménnyel tértek vissza.
A fogatos akadályhajtás eredményhirdetése után
Polgármester asszony megható szavakkal köszöntötte a
XXX. Falunapot, a résztvevőket, vendégeket, barátokat,
örülve annak, hogy újra együtt lehetünk, együtt
ünnepelhetünk.
A kitüntetések átadása mindig várt fénypontja
rendezvényünknek, amikor a falu közössége előtt
megköszönjük azok munkáját, akik településünk
fejlődését segítik munkájukkal, jóakaratukkal, tettre
készségükkel.
2021-ben Röszkéért hűséggel kitüntetésben részesült
Perlakiné Ács-Sánta Mária, ki a Röszkei Kaláka
Egyesület megalakulása óta, a Teleház indulásától
szereti, segíti, szolgálja a röszkeieket, neve összeforrt
már a Teleházzal. 22 év szorgalmát, elkötelezettségét
köszöntük meg Marikának ezen a napon. Köszönjük,
Marika!
55 év fáradhatatlan munkáját és hűségét köszöntük meg
Dr. Perényi János állatorvos úrnak, ki szakmája kiváló
művelőjeként és emberként is köztiszteletnek örvend a
röszkei családok körében.
Köszönjük Doktor úr áldásos tevékenységét!
Az ünnepi pillanatok után megelevenedett a színpad.
Először a Tiszavirág Néptánc Egyesület perdült a
deszkákra, hangulatos előadásukat sokan vártuk, hiszen
a néptánc már elmaradhatatlan eleme falunapunknak. Az
Ördögborda, Borbolya csoportok és a Táncműhely
nadabi, felcsíki koreográfiái ebben az évben a Martin
György Néptáncfesztiválon első és második helyezést
értek el, illetve együttesi második helyezést érdemeltek
ki ezen a rangos megmérettetésen. Mi is láthattuk ezeket

a koreográfiákat, a gyönyörű viseletben bemutatott
kalotaszegi táncokkal és a humorra, a különleges
technikára épített, nagy sikert aratott cigány tánccal.
A hangulat maradt, a szereplők változtak. A Parlando
Énekegyüttes az operett világába kalauzolt el bennünket.
Annyi-annyi ismerős, de megunhatatlan operett slágert
hallottunk. Együtt énekeltük minden szavát, akartuk,
hogy húzzák csak kivilágos virradatig… Ellátogattunk a
bugaci határra, a délibábos Hortobágyra. Volt ott Sári és
Hajmássy Péter, csengeri violák és kisangyalok.
Kis fordulattal más vizekre eveztünk. A kis színpadon
elkezdődött a mi zenekarunk, a saját generációnk
együttese, a Generációk fellépése. Belecsaptunk, volt ott
Dolly Roll és Omega, 8 óra munka és Adj helyet magad
mellett… Retro és napjaink slágerei is szóltak Judit,
Réka, Anti bá’, Jenő és Tamás előadásában. Egy
nagyszerű ötlet megvalósítása ez a helyi zenekar!
Egy percig sem unatkozhattak, akik a nagysátor
eseményeit követték, a színpadon a Vidám csajok és az
Akropolis Táncszínház látványos koprodukciója
kezdődött. Az egész délután arról szólt, hogy jól
szórakozzunk, kikapcsolódjunk, picit másra gondoljunk,
mint az elmúlt egy évünk. Ebben a műsorszámban is
minden adott volt ehhez, vidám, látványos táncok, mint
a jazz és show tánc, ifjak tánca a bordalra vagy a
kellemes nyári hangulat a Fenyő csokor dalaiban,
táncaiban. Volt olyan táncos, akit a keresztapja sem
ismert meg a jópofa kosztümben.
A Vidám csajok szájából oly hitelesen hangzott minden
szó… Oda vagyok magáért… Szerelemhez nem kell…
Ma éjjel táncolnék…
Mielőtt DJ Sindel hajnalig szórakoztatta volna a
fiatalokat, akik elképesztő lelkesedéssel ugráltak,
bocsánat, táncoltak a fűben, összekapaszkodva
ordították, bocsánat, énekelték az összes muzsikát, akik
az 1 óra ráadás után sem akarták még befejezni ezt a
remek napot, előtte még színpadra lépett a Republic
zenekar. Az első perctől fantasztikus hangulat áradt a
színpadról, látványos show-elemek, lángnyelvek,
konfettizápor, mesés fények varázsolták el a tomboló
tömeget. Hatalmas élmény volt élőben hallani a
melankolikus Szeretni valakit valamiért, az ütemes Csak
a szívemen át, az örök kedvencet, a Szállj el, kismadarat
és a megemlékező 67-es utat, Cipővel, a múltból…
Megható volt látni a néma zenekart… Nyár éjszakán, ha
nem jövök, esik az eső és mennydörög…
A buli hatalmas volt! Sokan voltunk!
Meg szoktam köszönni a szervezők munkáját, de most
először megköszönöm a sok érdeklődőnek, hogy
megtisztelték a XXX. Röszkei Falunapot, hogy ilyen
sokan eljöttek, így nem volt hiábavaló azoknak az
embereknek a munkája, akik mindent megtettek, hogy
mi
önfeledten
szórakozhassunk,
kellemesen
kikapcsolódjunk, feltöltődjünk!
Köszönjük mindenkinek! Jövőre ugyanitt!
Bodor Mónika szemével…
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Meghívásos Baráti Fogathajtó Rendezvény eredményhirdetése
2-es fogathajtás
I. hely: Vas Róbert
II. hely: Tombáczné Ocskó Dóra
III. hely: Ördögh László

Póni fogat:
I. hely: Frank Szilveszter
II. hely: Makra Ernő

Lovaskocsi:
I. hely: Molnár László
II. hely: Fodor Zsuzsanna

Támogatók: Röszke Község Önkormányzata, Varga Pékség, Baranyás Irén, Ördögh László és családja, Tombácz
Zoltán és családja, Tombácz Vince és családja, Vas Róbert és családja, Röszkei Gazdakör, Ördög István és családja,
Tóth László, Hauman János, Selyben Zsolt, Pap Károly és családja

Az érzés, hogy megtarthatjuk, hogy megrendezhetjük, hogy
újra szabadon és jókedvűen ünnepelhettünk, hogy a XXX.
Falunapon Röszke apraja-nagyja élvezhette a közös
együttlét örömét, leírhatatlanul jó! Bodor Mónika
fantasztikus élménybeszámolóját olvashatják a kedves
röszkeiek az újságban, ahol minden történés, minden látnihallani való esemény megemlítésre kerül. Azt remélem,
hogy a cikket olvasva, akik nem lehettek jelen, most utólag
is nagyon sajnálni fogják!
Igaz, hogy „csak” egy napos volt a programunk, de ebbe az
egy napba igyekeztünk belesűríteni megannyi látnivalót és
szórakoztató programot annak érdekében, hogy minden
korosztály képviselői, akik kilátogatnak a sportpályára,
találják meg a számukra legjobbat, s töltsék kellemesen
augusztus első hétvégéjét. Persze, reméljük, hogy jövőre
visszatérhetünk a rendes kerékvágásba, és rotyoghatnak
majd a bográcsokban a töltött káposzták is, az idén ezt még
nem mertük bevállalni….
Egy nap ide, vagy oda, a sátorváros a 2021-es falunapra is
felépült, s az, hogy mindennek helye legyen, meglegyen, ott
legyen, ahhoz most is sokak elkötelezett munkájára volt
szükség. Az önkormányzat, a művelődési ház és a
polgármesteri hivatal dolgozói a több napos előkészületi
munkákból és az ünnepen a vendégek kiszolgálásából is
igencsak kivették a részüket! A konyhánk vezetőjének
irányításával elkészült a falunapi gulyásleves, mely
önkormányzati konyhánk szakácsainak és segítőinek keze
munkáját dicséri. Civil szervezeteink sem hiányoztak a
programból, hiszen a gazdakör a fogatos felvonulást és a
fogathajtó versenyt szervezte, ahol Ördög Tibor, a
Kábeltévé Kft. vezetője gondoskodott a hangosításról. Nagy
János, zsombói veterán autós szervezőmunkáját dicséri a
veterán autós felvonulás és bemutató, ahol számos autó- és
motor csodát tekinthettek meg az az érdeklődők. Három
évtized legérdekesebb fotó és hangosfilm válogatását a
nosztalgia sátorban vetítettük non-stop, melynek anyagát a
teleház munkatársai és Makra Katinka válogatták össze.
Szécsi Andi ezen túl a nap történéseit is megörökítette az
utókornak, hiszen egész nap fényképezett is! A Szegedi
Tudományegyetem testnevelés tanszékének oktatói közel
kétszáz ember „fittségi” szűrését végezték el, s adtak
életmód vezetési tanácsot az érdeklődőknek, idősebbeknek,
fiatalabbaknak egyaránt. A Röszkei Földtulajdonosok
Vadásztársasága gondoskodott arról, hogy az esti órákban
se éhezzünk, hiszen vaddisznóból készült ízletes fasírozottal

vendégelték meg az esti órákban vendégeinket. S, hogy ne
csak a testi jólétünk legyen előtérben, a Röszkei Generációk
Együttes gondoskodott a zenei szórakoztatásunkról is,
hiszen egy órás könnyűzenei műsorral kedveskedtek a
fáradhatatlanul tapsoló közönségnek. Márki Jenő, Nagy
Anti, Kele Tomi és a két aranytorkú énekes, Ábrahám Judit
és Varga Réka mini koncertjére mindannyian büszkék
lehetünk! Strifler Jóska, Szekeres Zoli, a közmunkásaink és
a diákmunkásaink sem unatkoztak, jutott bőven nekik is
kétkezi munka, asztalok, padok pakolása, előkészítése,
sátrak építése, s minden, ami még feladatként a nap
bármelyik percében adódott. Igencsak helyen kellett lenni
mindenki eszének és kezének, hogy az esetleges
problémákból vagy gondokból a sok vendég semmit ne
vegyen észre, s minden rendben legyen, megoldódjon!
Röszkei
léptékkel,
falunapi
mértékkel
is
megszámlálhatatlan vendégünk volt a XXX. falunapunkon,
hiszen a Republic együttes koncertjére az egyébként is
népes vendégsereg létszáma megtriplázódott! Kis túlzással
mondhatjuk, hogy egy gombostűt sem lehetett volna
leejteni a nagy sátorban, na meg annak a környékén sem!
Ekkora embertömegnél bizony szükség van a rendvédelmi
szervezetek segítségére, szerencsére ebben partnereink
voltak a Röszkei Polgárőr Egyesület és a Röszkei
Rendőrőrs munkatársai! A nap folyamán szinte minden
helyszínen, a felvonulásokon, a parkoltatás és a rend
biztosításából is kivették a részüket!
Szóval, summa, summárum, visszakanyarodva cikkem
elejére, ha a fentebb felsorolt segítőink, munkatársaink,
önkénteseink nem lettek volna, falunap sem lett volna!
Hiszen egy rendezvény sikere, az ott részt vevők
elégedettsége nagyban függ attól is, hogy legyen sok-sok
segítő kéz, aki előkészíti a programot és a megvalósításából
is aktívan kiveszi a részét! Szerencsére nálunk Röszkén sok
jó emberre, sok dolgos kézre és segítőre számíthattunk a
2021-es Röszkei Falunapon, akiknek közreműködését e
sorokkal szeretném hálásan megköszönni, s kérni, hogy
tartsa meg az Isten a jó szokásukat, hiszen jövőre is lesz
falunap!
Kedves segítőink! Legközelebb is számítunk rátok, addig is
jó egészséget, sikereket, jó pihenést kívánunk a nyárra, s
gondoljatok arra, hogy milyen sok család, gyermek és
felnőtt érezte jól magát ezen a napon, remélem, hogy ez erőt
ad majd a következő években is! Hálásan köszönöm,
köszönjük mindenki segítségét a röszkeiek nagy családja
nevében!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.07.28-ai üléséről:
A képviselő-testült döntést hozott arról, hogy 2021-ben
„Röszkéért Hűséggel” kitüntetésben részesíti Perlakiné
Ács-Sánta Máriát a röszkei Teleház volt munkatársát.
Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. megkereste
Önkormányzatunkat a Röszke belterület 900/32 helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó gáz nyomásszabályozó
állomás üzemeltetését biztosító, használati jog
alapításával kapcsolatban. A testület a használati jog
alapítására vonatkozó megállapodást jóváhagyta.
A képviselő-testület határozatával elfogadta a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi
beszámolóját.
A testület határozatot hozott arról, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati kiírásra
pályázatot nyújt be és a szükséges önerő összegét
biztosítja.

"Öregszik a nyár" hallottam régen így augusztusban.
Mindannyian érezzük, hogy a hetek óta folyamatosan
tomboló kánikula embert, állatot, és az egész természetet
egyaránt megviseli. Ilyenkor a gondolataim is nehezebben
rendeződnek közölhető írássá. Vagy talán mégis? Ballagok
az erdőnk melletti dűlőúton, és nézem az átváltó őzek
nyomait, amik a száraz homokban összeomlanak. Augusztus
elején még nagyon aktívak az őzbakok, párzási időben űzik,
hajtják a sutákat. Az öregebb bakok ilyenkor hozhatók
terítékre, vadászatuk rendkívüli élményt jelent az elejtőknek,
mert őzhívással, cserkeléssel, kitartó megfigyeléssel
juthatnak el a lövés pillanatáig. A röszkei vadásztársaságnak
is sikerült néhány különleges trófeájú bakot elejteni. A
fácáncsibék a gondos ellátás miatt könnyebben vészelik át
ezt az időszakot, mert mindig találnak ennivalót és friss
vizet. Szépen gyarapodnak. A forró napok ellenére lázas
készülődés folyt Röszkén a Falunap megrendezésére,
melyből a vadászok is derekasan kivették részüket. Egy év
kihagyás után ismét együtt lehettek barátok, ismerősök, a
megszokott programok visszahozták a korábbi falunapok
hangulatát. Csata Vili finom töltött káposztát főzött ebédre,
vacsorára pedig Stefánia vagdaltat készített. A
vadászfeleségek finom édes és sós süteményekkel kínálták a
jelenlévőket. A gyerekek sem unatkoztak, mert a sok
érdekes program mellett az ugrálóvárakban vezették le fölös
energiájukat.
Augusztus 15-e után ismét előkerülnek a sörétes fegyverek,
mert megkezdődik a vadkacsa és az örvös galamb vadászata.
Sajnos, a nagy szárazság, és a tarlók korai letárcsázása miatt
csak kevés helyen találnak élelmet és vizet, ezért a
rendszeres esti húzások is elmaradnak.
A napokban keresztfiammal, Dénessel meglátogattuk a
nagysziksósi
bivalyrezervátumot,
ahol
örömmel
tapasztaltuk, hogy a hosszú bezártság után ismét szabadon
járnak a bivalyok. Nem a kilátó környékén tartózkodtak,
hanem a tó déli oldalán legelésztek, dagonyáztak. Sikerült
őket terepjáróval megközelíteni, és 4 méter közelről

A közösségi színterünk vonatkozásában elkészítésre
került a 2021. évi éves szolgáltatási terv, melyet a
képviselő-testület jóváhagyott.
A testület határozatot hozott arról, hogy pályázatot nyújt
be Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP67.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Röszke
044/2 helyrajzi számú külterületi út felújításának”
támogatására.
A polgármester tájékoztatást adott a képviselő-testületnek
a 2020. 11. 04. (a veszélyhelyzet kezdete) és a 2021. 06.
15. közötti időszakban hozott polgármesteri döntésekről.
A
képviselő-testület
döntött
arról,
hogy
az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.)
önkormányzati rendeletében szabályozott támogatásra
vonatkozó pályázatot az alapítványok vonatkozásában
kiírja.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
figyelhettük meg a sáros, vizes állatokat. Vízimadarak
sokasága úszkált a tavon, a költöző madarak: kanalas gémek,
gólyatöcsök, szárcsák, kiskócsagok a közelgő őszi vonulásra
készülődnek, néha egy-egy bíbic is átlibben a víz felett. A
nálunk telelő madarak közül nagy csapatokban úszkálnak a
nyári ludak, de szép számmal jelen vannak az énekes
hattyúk is. Jó szívvel emlékszem vissza egy gyerekkori
augusztusi történetre. Szentes mellett, a D oldalon laktunk
egy kis házban, amit Édesapám épített fel a saját maga által
vert vályogból, a földosztáskor kapott 10 holdas terület
egyik sarkában. Szüleimmel és testvéreimmel itt éltünk nagy
szegénységben, de boldogan. Volt egy tehenünk, ami az
élelmünk nagy részét biztosította, mert ellátta a családot
tejjel, és különböző finom tejtermékkel. Tehenünknek volt
egy bikaborjúja, amit el kellett adnunk. Kölcsönkért
lovasszekérrel vittük a borjút a 8 km-re lévő átvevőhelyre.
Délután indultunk, lassú, kényelmes tempóban értünk a
városba, ahol néhány száz forintot kaptunk az állatért.
Hazafelé menet a berekháti kiskocsmánál megálltunk.
Édesapám megivott 2-3 fröccsöt, nekem pedig hozott egy jó
meleg bambit. A nagymágocsi kövesúton folytattuk az utat
hazafelé. A lőcsös kocsi kerekei alatt recsegett-ropogott a
kavics. 5 km után letértünk a környékbeliek által széles
útnak nevezett földútra. Itt már sokkal csendesebben
haladtunk, még úgy 3 km volt hátra az útból hazáig. A
fülledt nap után egyre kellemesebbnek éreztük a hűvösödő
estét. A fölöttünk lévő telihold sárgás fénye rajzolta az
árnyékunkat, amely az út menti fákon, tarlókon kísért
minket. Édesapám fütyörészett, dudolászott, egyszer aztán
nótázni kezdett. Előbb csak halkan, majd emeltebb hangon
énekelte a "Sződd a selymet elvtárs, selyemből lobogót, Ez
vezesse harcra a magyar dolgozót" Az őszi bogár hangjától
kisérve, nótázva értünk a szomszédunkhoz, ahol leadtuk a
kölcsön kapott lovat és szekeret, és gyalog haza indultunk.
Útközben kocognom kellett, hogy Édesapám hatalmas
lépteit követni tudjam. Én egyre csak az árnyékomat
figyeltem, és örültem, hogy soha nem tudott megelőzni.....
Karikó József
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Debrecenben járt a Röszke SK
A röszkei származású Papp Róbert
meghívására a debreceni labdarúgó
akadémián edzhetett a Röszke SK
megyei III. osztályú labdarúgócsapata,
amely stadiontúrán is részt vett.
Egy edzés erejéig profi labdarúgónak
érezhettük magunkat.
A Röszke SK megyei III. osztályban
szereplő labdarúgói ezzel a tapasztalattal térhettek haza Debrecenből,
ahol a röszkei származású Papp Róbert
révén bepillanthattak a helyi labdarúgó
akadémia életébe.
A hajdúsági városban először az NB I.be feljutott Debrecen stadionját
járhatták be a játékosok, akik kipróbálhatták a hazai öltözőt, illetve a szakmai stáb a sajtótájékoztató helyszínét is.
Ezután a DVSC LA vezető erőnléti edzője, Papp Róbert átmozgató és taktikai jellegű edzést tartott a klub pallagi
edzőközpontjában, egy tökéletesen előkészített edzőpályán. Valamennyi labdarúgó – a felnőtt és az ifjúsági keretből
tizenhárman utaztak el az egy napos túrára – motiváltan térhetett haza.
- Profi szervezést kaptunk Papp Robi önzetlen felajánlása révén. Profi volt az edzés, minden körülmény, és mi is azt
érezhettük néhány óra erejéig, hogy profi labdarúgók vagyunk – nyilatkozta Papdi Csaba, a csapat vezetőedzője.
A Röszke SK a felkészülési időszakban két edzőmeccset játszott: előbb a megyei II. osztályban szereplő St. Mihály
ellen 3-3-as döntetlent ért el (röszkei gólszerzők: Mulati 2, Szekeres Á.), majd a bajnoki vetélytárs Ásotthalom ellen ért
el gól nélküli döntetlent.
Az első tétmérkőzésen is túl van már a csapat, amely lapzártánk után a megyekettes Ülléssel játszott
magyarkupameccset.
Az első bajnoki mérkőzés augusztus 21-én következik, amikor hazai pályán az előző szezon másodikja, a Szentesi
Kinizsi II. ellen kezdi meg a szereplését a csapat a Csongrád-Csnaád megyei III. osztályban.

Ismét edzőtábort szervezett a Röszke SK
Július utolsó hetében a Röszke SK ismét megszervezte a
hagyományos utánpótlás edzőtáborát, amelyre húsz fiatal
jelentkezett.
Futottak, játszottak, ütköztek, jól érezték magukat és azért
egy kis komolyságot is belevittek. Így telt el a Röszke SK
hagyományos nyári utánpótlás edzőtáborának egy hete a
Benkóczi Béla Sporttelepen. Idén húsz fiatal jelentkezett az
öt napos elfoglaltságra, amely a szokásos és változatos
programokkal várta a helyi fiatalokat.
A 8-14 éves korosztályból összesen 20 fiú töltötte el a nap
nagy részét a pályán, és csatlakozott hozzájuk egy nagyon
tehetséges, de még óvodás korú gyermek is. A délelőtti programot mindig változatosan próbálta összeállítani a
Szekeres Zoltán, Szalma Gábor duó, így például tartott edzést a Mórahalom játékosa, Szalma Gergely és a mórahalmi
toborzás- és scoutvezető, Kiss Balázs is. Az új szakemberek révén más stílust is megismerhettek a fiatalok.
A napi programban az ebéd után csocsó, pingpong és darts is helyet kapott, míg kétszer a mórahalmi fürdőbe látogattak
el a srácok. A nyári tábor zárónapján pedig a szokásos felmérés következett: 30 méter sprint, kapura lövés, szlalom
labdavezetés, illetve a tavalyi eredményekkel való összehasonlítás, a fejlődés értékelése. A hetet a díjazás és a tárcsás
sütés zárta le, utóbbi Horváth Bélának volt köszönhető.
- Sokan segítettek abban, hogy ez a tábor ismét megvalósuljon, így Horváth Béla és Szalma Gábor mellett a röszkei
konyha biztosította az ebéden kívül a gyümölcsöket, Borbásné Márki Márta polgármester asszony pedig évek óta
támogatja az eseményt és az utánpótlást, ez alól 2021 sem volt kivétel – nyilatkozta az egykori kiváló labdarúgó,
jelenleg edző Szekeres Zoltán.
Mádi József
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CSÓNAKKIKÖTŐ STÉG BŐVÍTÉSE
Horgász egyesületünk az egyre jobban népszerűvé váló csónakos horgászat
miatt a közelmúltban kibővítette a csónakkikötőt egy új úszó stéggel, ami
újabb hat csónak kikötését teszi lehetővé. A kibővítés után összesen
harminckettő csónak kikötésére van lehetőség az eddigi huszonhat helyett.

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
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!

EGYÉNI HORGÁSZVERSENY
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi EGYÉNI HORGÁSZVERSENY elnevezésű
nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja: 2021. szeptember. 18. (szombat)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz, átlagosan
100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal szegélyezett
vízterületen
Programtervezet:
06.30-tól gyülekező a VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ
teraszán (Röszke, Fő u.)
07.00 Megnyitó, majd sorsolás
07.30 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés (08.25-től
etetés)
08.30-12.30
VERSENY
12.30-13.30
Mérlegelés
14.00-tól
Eredményhirdetés és ebéd
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a
többiek a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj: 3000Ft/fő (felnőtt), 1000 Ft/fő (ifi).
Gyermek kategória 14 év alatt (2007-es születésig)
ingyenes. A nevezés díj tartalmazza az ebéd árát is.
Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában
(csütörtökönként 14- 17-ig), a Macsek kisállat eledel és
horgászboltban (hétközben de: 7,30- 12-ig, 06305792616)

A nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni. Plusz
ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő: 2021. szeptember 17-én 11.30-ig
(Állami Horgászjegy kötelező)
Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett
díjazásban részesül. Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó
horgász különdíjban részesül (min. 1000 gramm).
Általános szabályok: Horgászkészség 2 bot – 3-3
horoggal (úszós v. fenekező felszerelés). Rakós bot
használata, élőhal, halszelet csaliként alkalmazása és a
pergetés tilos! Felhasználható nedves etetőanyag
mennyisége maximum 10 liter. Ezenkívül még összesen
1,5 liter élő anyag megengedett.( csonti, pinki,
giliszta,szúnyoglárva). A zsákmány mérése a helyszínen
történik. (versenyállásokban). A verseny idejére, a
halfajokra egyébként jogszabályban megállapított méret-,
mennyiség és faj szerinti korlátozás nincs érvényben.
(állami horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- 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 rendezvény felelőse: Magyari László 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
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A 2021/2022. tanév küszöbén

Igaz, még tombol a hőség, de
rövidülnek az éjszakák, a kisgólyák
is kirepültek a fészkükből és
szárnyaikat erősítve köröznek a rét
felett táplálékot keresve. Ezek a
jelek mind utalnak az ősz
közeledtére. Tudom, tanulóink még
élvezik a nyár örömeit, de ideje
megosztanom a 2021/2022. tanév
kezdésével
kapcsolatos
fontos
információkat:
• A
tanévnyitó
ünnepély
időpontja: 2021. augusztus 31.
(kedd), 17:00 óra. Helyszín az
iskola sportcsarnoka.
• A tanév 2021. szeptember 1.
(szerda) indul. Gyülekező
7:30-kor az iskola udvarán.
• A tankönyvosztás a múlt évi
bevált gyakorlatnak megfelelően szeptember első hetében
kerül
lebonyolításra
az
osztályfőnökök segítségével.
• A javítóvizsgák időpontja
2021.
augusztus
26.
(csütörtök) 8:00 óra. Az
időpontokról az érintettek
postai úton is ki lettek
értesítve.
Ugyanakkor
ismét
fenyeget
bennünket a pandémia negyedik
hulláma. A delta variáns egyre több
országban üti fel a fejét. A
kormány, az Operatív Törzs és a
járványügyi hatóság folyamatosan
értékeli a helyzetet és szükség
esetén további intézkedésekről dönt,
mely döntések befolyásolhatják a
tanév elindítását.
Az
iskola
ismét
tisztán,
fertőtlenítve várja kis lakóit. Mi,
pedagógusok, reménykedve, töretlen hittel, új ötletekkel tervezzük az
előttünk álló tanévet és bízunk
benne, hogy a kötelező tanórai
foglalkozások mellett sok szép,
színes, közösen megélt iskolán
kívüli programok várnak ránk.
Szécsényi Marianna
intézményvezető

Osztálykirándulás a Majoros Tanyán
Egy hétfői napon kirándulni ment a 3.b osztály az ásotthalmi Majoros Tanyára.
Nem busszal, hanem a szülők segítségével, autókkal utaztunk.
A tanya mellett volt egy erdő, melynek a széle tele volt fajátékokkal. Kipróbáltuk
a fa elefántlábakat, a kisebb-nagyobb mászókákat, a hordóhúzást, a drótkötélpályát,
valamint a trambulint és pingpongasztalt is. Az egyik hatalmas fán olyan kilátót
találtunk, ahová létrával lehetett felmenni. A játszótér mellett függőágyak voltak
körös-körül. A tanya mellett volt sok csirke, néhány ló és 3 nyuszi. A nyulakat és a
lovakat meg is lehetett simogatni.
Ezután a szabadtéri konyhában kalácsot fontunk, majd lekentük tojással és
megszórtuk jó sok kristálycukorral. Amíg az egész osztály elment lovas kocsikázni,
addig ki is sült a finomság, amit visszatérve jó étvággyal fogyasztottunk el. Aki
vágyott még egy kis édességre, az a büfében vásárolhatott fagyit.
Délután jött Szabolcs bácsi, akitől sok mindent megtudtunk a minket körülvevő
erdő lakóiról. Miután megígértük, hogy nem fogunk hangoskodni az erdőben, az
erdész elvitt minket egy nagy sétára. Megfigyeltük a növényzetet, és volt olyan,
aminek mi is tudtuk a nevét.
Olyan jó kedvünk kerekedett a nap végére, hogy még az autóban is énekeltünk!
Köszönjük szépen Levi anyukájának, hogy elkísért minket, valamint Alex és Boti
apukájának, aki segített a szállításunkban. Kinga néni azt mondta, hogy jól
viselkedtünk, ezért reméljük, hogy jövőre is elvisz minket kirándulni!
Kajdocsi Lilla és Tóth Netti 3.b

Osztálykiránduláson az 5. osztály
Nagyon örültünk, hogy idén is eljutottunk osztálykirándulásra, köszönjük
azoknak, akik ezt megszervezték!
A szegedi Crazy Jump trambulinpark tetszett a legjobban mindenkinek. Volt
benne ninja pálya, amitől kicsit az Exatlonban éreztük magunkat. A légzsák, amire
nyugodtan rá lehetett szaltózni, a biztonság érzésével töltötte el az ugrálókat. Jó volt
ezután fagyizni a Mátyás téri cukrászdában. Sokan ettek homoktövises, citromos és
vaníliás fagyit, de volt, aki kért a tetejére gumicukrot, ami félig megfagyott. Majd a
játszótéren forgóztunk egy hatalmasat. Kicsit fárasztó volt, hogy sokat kellett sétálni,
de azért megérte. A Kolozsvári téren „Stopföldeztünk”, amely játéknak a lényege az,
hogy van egy becsukott szemű játékos, aki néha váratlanul mondja, hogy stopföld, és
ha a többi játékos ekkor a földön áll az lesz a fogó. Tetszett sokaknak az is, hogy itt
volt mászóka, amin rengeteg időt töltöttünk. Játszottunk olyat, hogy valaki lefeküdt,
és mi betemettük kavicsokkal úgy, hogy alig látszott ki.
Sajnáljuk, hogy nem mehettünk el az erdei iskolába, biztos az is jó lett volna.
Majd talán jövőre összejön egy hosszabb kirándulás!
Kis Csanád, Sallai Benedek, Nagy Boldizsár 5.o.
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Hajó velünk, avagy
a zűrös kirándulás!
Az
osztályunk
Szarvasra
tervezte a kirándulást. A várva
várt utazás nehezen indult, dugóba
keveredett az autóbuszunk. Sokat
nevettünk azonban az út során.
Megérkeztünk Szarvasra, ahol
az első látnivaló a Mini
Magyarország makettpark volt.
Közel száz épület, vasút- és
hajómakett kidolgozott mása
terült elénk. A
következő
érdekesség a Szent Korona
Emlékmű
volt.
A
korona
belsejében 3 pad és egy nagy
asztal található.

Ezután indultunk is hajókázni. A
közel egy órás túra során láthattuk
a Holt-Kőrös élővilágát és
Szarvas város látványosságait.
Utazásunk során a hajó lerobbant,
várnunk kellett egy fél órát mire
megérkezett
a
segítség.
Motorcsónakkal vontattak ki
minket a partra. A part vonalán
felbukkant egy teknős család is.

Év végi kirándulás
a 3.a osztályban
Bizony, nagyon elfáradtunk az
év végére, de annál lelkesebben
készültünk
a tanévet lezáró
osztálykirándulásra.

Reggel sétálva indultunk a
Hunyadi utcai játszótérre, ahol sok
szórakozási
lehetőség
között
válogathattunk. Többen fogócskáztak, bújócskáztak, mászókáztak, de
néhány labda is előkerült. A sok
vidám játék után nagy örömünkre
megérkezett a pizza is, ami igen
ízletes és bőséges volt.

Ha tehetném, akkor szívesen
visszamennék a többi érdekességet is megnézni.

Ebéd után még jutott idő játékra is.
Az iskolában újabb meglepetés várt
ránk, mert hatalmas adag fagylaltot
kaptunk.
Kellemesen elfáradtunk, de a
sok együtt játszás élménye örök
emlék
marad.
Köszönjük
a
szervezést, a pizzát és a fagyit a
Szüleinknek és az SZMK-nak.

Balogh Áron 4.o.

3.a osztály

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
Falugazdász: 70/399-9524
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
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TEMETKEZÉS
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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

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

Ökológiai gazdaságra átállást segítő pályázat jelenik
meg hamarosan
Megjelent a Vidékfejlesztési Program "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" című
felhívás tervezete. A pályázat keretében várhatóan mezőgazdasági termelők tudnak majd pályázatot benyújtani, támogatást különböző fajtájú (szántóföld, gyümölcsösök, ültetvények) mezőgazdasági területek ökológiai gazdálkodásra való
átállására lehet igényelni. A pályázat keretösszege 40 milliárd
Ft. A felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai
sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó
folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és
javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a
helytelen
tápanyag-gazdálkodásból
eredő
kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság
garantálása. Részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-11111121-21-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkodsfenntartsa
Déli Napfény LEADER Egyesület
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LÉTKÉRDÉS
A rejtvény fő soraiban
neves ókori szerzők
gondolatai rejtőznek,
amelyekből az élet
minőségére kapunk
feleletet.
Előző feladványunk
helyes megfejtése:
A hallgatás olykor
beszédesebb a leghangosabb üvöltésnél.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
BÁRDOS ANDREA
Nyereményével
kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544 számon.
Megfejtéseiket leadhatják
a Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is
beküldhetik.
Turucz József
VÍZSZINTES: 1. … Ráby, Jókai regénye. 4. Seneca gondolata (zárt betűk: L, A, L) 13. Odahesseget. 14.
Alapmértékegység. 15. Fanyar erdei gyümölcs. 16. Húz. 17. Arab szultánság, fővárosa Masqat. 18. Helyhatározórag.
19. Néma súgó! 20. Lefegyverez. 22. Osztrák, vatikáni és máltai gépkocsik jelzése. 23. Gabonanövény. 25. Máj
váladéka. 26. Magas hegység a Szovjetunióban. 28. Mihályfi Imre 1963-ban készült tv-filmje. 30. Balatoni üdülőhely.
32. A Bánk bán egyik szereplője. 33. Zárható, fedeles doboz népies neve. 35. Erős, délkeleti szél. 37. Egerek …
emberek, Steinbeck regénye. 38. … és Jacinta, sikeres tv-filmsorozat volt. 40. „Á” után mondjuk. 41. A szakma
kiválósága. 42. Spanyol férfinév. 44. Szalonnát főz. 46. Svájci üdülőhely. 48. Ceruza. 49. Jármű része. 51. Hazai
szabvány, röviden. 53. Ilona beceneve. 54. Fiúnév, római számokból. 55. Meghunyászkodó. 58. Molibdén vegyjele. 59.
Ájul. 60. Páratlan varázs! 61. Zuhanni hagy. 63. Amerika őslakója. 65. Kerítés része.
FÜGGŐLEGES: 1. A másik gondolat (zárt betűk: L, N, K). 2. Szerva. 3. Szovjet vasútvonal. 4. Közismert. 5.
Szerelemisten, Zeusz és Aphrodite fia. 6. Német realista festő, grafikus (1815-1905, Adolf). 7. Létezik. 8. Kérdőíven
szerepelhet. 9. Ritka női név. 10. Rövid téli hónap! 11. Eblak. 12. Szeriában élő nemzetiség. 17. USA-tagállam. 21.
Görög bölcselő, a függőleges 11. számú gondolat szerzője. 22. … Troll, Heine regénye. 24. Rossz, angolul. 27. …
torna, középkori viadal. 29. Alo mars. 30. Főverőér. 31. Hegycsúcs Japán középső részén (2 ezer 542 méter). 34. Birka
hímje. 36. Autósiskola. 39. Természetes meleg víz. 40. Olajjal megken. 41. Mariska, népies rövidséggel. 43. … muri,
Móricz Zsigmond regénye. 45. Hangosbeszélőn, rádión közöl. 47. Verset mond. 50. Kelt tészta. 52. Férfi becenév. 56.
Jakutszk folyója. 57. Fejedelmi ülőhely. 59. Részben odaígér! 61. Őse, régiesen. 62. Némán tapadó! 64. Ötszázegy,
Rómában. 65. Santa …, város Argentínában. 66. Zártkörű, röv.
BEKÜLDENDŐ: a két idézet, és a második szerzőjének a neve.

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. július 4.: Kóti Dániel,
Kóti Szabolcs és Szakál Brigitta gyermeke
2021. július 4.: Lippai Viktória,
Lippai György és Zsiga Izabella gyermeke
2021. július 11.: Bálint Gergő,
Dr. Bálint László és Dr. Ladányi Zsuzsanna gyermeke
2021. július 18.: Nyerki Réka,
Nyerki Roland és Varga Karolina gyermeke

ESKÜVŐ:
2021. július 3.: Tombácz Zsolt és Farkas Renáta
2021. július 17.: Vér Valentin és Földeák Dominika
Tiffany
TEMETÉS:
2021. július 16.: Fekete Jánosné Németh Gizella
(†2021. június 26., életének 83. évében)
2021. július 22.: Vőneki Antalné Fodor Mária
(†2021. július 10., életének 72. évében)

Köszönjük minden támogatónknak, munkatársunknak, segítőnknek, hogy
a XIV. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális
hét(vége) megszervezésében részt vettek.

Hírek a Beretzk Péter Természetvédelmi Egyesület életéből
Az egyesület 1976 óta működő természet és
környezetvédelmi
szakkörből,
sok
ember
együttműködése közösségéből fejlődött, alakult 1998ban önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetté. A
szervezet tagsága és támogatottsága stabilan működött.
A szervezet ezen idő alatt sok rendezvényt, közösségi
együttműködést
szervezett,
környezeti
nevelési
szemléletformáló tevékenységet folytatott, többek között
szervezett 30 évig táborokat az általános iskola számára,
mellyel bejárták szinte az egész országot, a településen a
természeti és kultúrtörténeti értékeket feltárta,
kiadványokban nyilvánosságra hozta, hét különböző
terület védetté nyilvánítását kezdeményezte, a
területeken, szabadon látogatható tanösvényeket alakított
ki. A folyamatos munka eredményeként országos hírre
tett szert az egyesület. A szervezet eddigi vezetősége 23
évig működtette az egyesületet.
Ebben az évben felmerült, hogy az egyesület vezetőségét
fiatalítjuk. Szerencsére a tagok is támogatták a vezetőség
elképzelését. Ezért a soron következő közgyűlésen a
vezetőség választás során a tagság új vezetőséget
választott. Az egyesület neve és alapszabálya is
módosult. A választás eredményét, melyet a Szegedi
Törvényszék jóváhagyott elfogadta és ez alapján Sára
Endréné tisztsége és képviseleti joga megszűnt.

A civil szervezet új képviselője a tagjaink sorából került
ki Molnár Anita személyében.
A szervezet új székhelye: 6758 Röszke, II. körzet,
kültelek 50/B
A szervezet elnökének jogviszonya 2021. augusztus 2.
napjától érvényes.
A civil szervezet új neve: Beretzk Péter Természetvédelmi és Kulturális Hagyományőrző Klub (A civil
szervezet rövidített elnevezése: Beretzk Péter Klub)
Az Egyesület célja a természet közeli élővilág, a
környezet, a közösségi kulturális hagyományok, nemzeti
értékek és kulturális örökség védelme, kutatása
bemutatása. A természeti, környezeti kulturális értékeket
és hagyományokat tisztelő, őrző, fenntartó és megújító
életmód, tudás, technológia és tevékenységek
támogatása és terjesztése, Célja a területen dolgozó
szakemberek, gazdák, kutatók és tanárok munkájának
segítése, az érdeklődő polgárok és közösségek számára a
természeti, környezeti és kulturális értékekhez
kapcsolódó tudásanyag hozzáférhetővé tétele. Az
egyesület továbbra is fenntartja, ill. folytatja az eddig
kialakult helyi és országos kapcsolatok ápolását, és
együttműködéseket.
Az egyesület további munkáját kérjük továbbra is segítse
és támogassa a közeli és a távolabbi lakosság!
az egyesület vezetősége
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Szociális Szolgáltató Központ hírei!
Egy év kihagyás után idén júliusban ismét megrendezésre került Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk szervezésében
az egyhetes nyári foglalkoztatónk. Ezt a programot hosszú évek óta minden évben megtartjuk, tavaly azonban a
járványügyi veszélyhelyzet miatt ez elmaradt. Idén is kérdéses volt, hogy lehet e foglalkoztatónk, de aztán a
feloldásoknak köszönhetően sikerült megszerveznünk és megtartanunk július 12. és július 16. között 16 gyermek
részvételével.
Helyszínéül most is a Közösségi Ház szolgált, ahol a tágas nagy szobákat, és a szépen gondozott nagy füves udvart
teljes egészében birtokba vettük. A három nagy szoba egyikéből legó szoba lett, a másikból csocsó szoba, és a
legnagyobból alkotó szoba, itt kézműveskedtünk. Az udvaron pedig játszottunk, sportoltunk. A gyerekcsapatunknak
igyekeztünk minden napra valamilyen programot szervezni. Hétfőre pont nem, mert ez a nap az ismerkedésről szólt.
Hódi Hajnalka óvodai-iskolai szociális segítő és kolléganője, Mokány Orsolya volt ebben a segítségünkre játékos
feladatokkal. A második napon a helyi Fehér Akác Nyugdíjas Klub sütött nekünk és a velünk párhuzamosan tartott
hittan tábor gyermekeinek kalácsot a Közösségi Ház udvarán található kemencében. A hittan táborral közösen
megvásároltuk a szükséges alapanyagokat, melyekből a tikkasztó nagy hőségben fonott kalácsot, szilvás papucsot,
túrós batyut és túrós lepényt sütöttek nekünk. A foglalkoztató harmadik napján két programot is szerveztünk a
gyermekeknek. Először a szegedi Család- és Gyermekjóléti Központ három munkatársa jött el hozzánk, akik sport és
játékos foglalkozásokat tartottak nekünk. Majd őket követte Kácsor-Macska Zsuzsanna, aki a Napos Oldal a Sérült
Emberekért Alapítvány munkatársa. Ennek az alapítványnak az elsődleges célja, hogy közelebb hozza a
fogyatékossággal élőket az ép társaikhoz. Zsuzsanna látássérültként született, és az „Ismerj meg és fogadj el” program
keretén belül érzékenytő foglakozást tartott nekünk vakvezető kutyájával együtt. A csütörtök délelőtt is volt meghívott
vendégünk. Karikó József jött el hozzánk, aki már nyugdíjas, de még aktív vadász, és mesélt nekünk az életéről, a
vadászatról, a vadász életről, és a természetről. Őt elkísérte László Gábor a Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága
képviseletében, aki a Vadásztársaság felajánlásának köszönhetően egy bogrács paprikáskrumplit főzött a
gyerekcsapatunknak. Pénteken pedig a foglalkoztató zárásaként mozit szerveztünk a gyermekeknek. Nem mozdultunk
ki sehova, hanem a Teleháztól kölcsönkapott projektor és vetítővászon segítségével igazi mozihangulatot teremtettünk
az udvaron, amit még fokoztunk popcornnal és limonádéval. A mozidélelőttöt követően csillámtetoválást is kaptak a
gyermekek a szegedi Család-és Gyermekjóléti Központ két munkatársa jóvoltából. A szervezett napi programok után a
gyerekek szabadon játszhattak kedvükre. A csocsó- és a legó szoba most is nagy népszerűségnek örvendett. De aki
alkotni, kézműveskedni szeretett volna, arra is volt lehetőség. Egész hét alatt nagyon szép, kreatív és ötletes alkotások
készültek, akiknek volt hozzá kedve és persze türelme.
A gyermekek részére a sok színes, élményekkel és érdekes programokkal teli hetet nem sikerült volna megvalósítanunk
támogatónk és segítőink nélkül.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a nyári foglalkoztatónk megvalósulásához.
Támogatónk voltak:
- Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
- Röszke Község Önkormányzata, aki a Közösségi Házat biztosította a foglalkoztatónk helyszínéül
- Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága, akiknek a finom bográcsost köszönhetjük
- Röszkei Teleház
Külön köszönjük az áldozatos munkájukat segítőinknek, akik minden nap tevékenyen részt vettek a foglalkoztatóban:
- a Fehér Akác nyugdíjas klub vezetőjének és tagjainak
- a Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, Hódi Hajnalka óvodai-iskolai szociális segítőnek, és
Mokány Orsolya esetmenedzsernek
Most pedig jöjjön néhány kép a hétről!
L.Z. és K.Zs.
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Nagy-nagy öröm és boldogság költözött a Pagonylakók háza
tájékára. Az elmúlt évben sikeresen pályázott Röszke
Község Önkormányzata a Magyar Falu Program
pályázatára, a támogatásból és jelentős önrészből az elmúlt
héten telepítésre került óvodánk első udvarrészére
automatizált öntözőrendszer és gyepszőnyeg – közel 700 m2
területen.
Köszönjük Borbásné Márki Márta polgármester
asszonynak, Molnárné Vér Ágnes projektmenedzsernek
és Röszke Község Önkormányzatának, hogy sokéves
álmunk válhatott valóra, gyönyörű, dús füves rész ékesíti
óvodánk udvarát!
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. Óvodánkból 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.
Szekeresné Makra Katinka
intézményvezető
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2021. július 19-én ünnepeltük
Nyugdíjas Klubunk
fennállásának 40. évfordulóját
A déli harangszóra érkeztek a meghívott vendégek,
Ásotthalomról, Mórahalomról, Domaszékről,
Sándorfalváról, Bordányból, Szentmihályról és
Dorozsmáról 2 klub is. Borbásné Márki Márta
polgármester asszonyunk köszöntötte az egybegyűlteket.

Vendégek köszöntése

Szülinapi torta

Alapító tagok

Vendégeink

Majd Szalai Antal úr, az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének elnöke köszöntötte a
tagokat emléklappal és virággal. Az alapító tagok köszöntése sem maradt el. Alapító tagjaink voltak: Fülöp Pálné, Hegyesi
Béláné, Németh Ferdinándné, Márki Antalné, Kiss Gézáné, Vidács Károlyné, Vadál Lajosné, Vér Gézáné.
Röviden a klub kezdete. 1960-1971 között működött a paprika hasító együttes Vastag József tanító úr vezetésével. 1974-ben
nyugdíjas klubot alapított Németh Ferdinándné, a művelődési ház vezetője. 5 év után kettéváltak, így lett Őszirózsák és
Hagyományőrzők, utóbbinak Vidács Károlyné lett a vezetője egészen 1995-ig, majd Márki Antalné volt a vezető 2016-ig.
Elénekeltük az „Azért vannak a jó barátok” című dalt, hiszen ők mindannyian jó barátok velünk voltak ezen a szép napon.
Végül a Szentmihálytelki tánckar kápráztatott el minket, a Palotás című előadást láthattuk, ami szemet gyönyörködtető volt.
Köszönjük! 2 óra körül megérkezett az ebéd a bordányi Vadgesztenye étteremből, nagyon finom volt. És ha már
születésnapot ünnepeltünk, nem maradhatott el a torta, amit összefogással készítettünk el. A hangulat nagyon jó volt,
kötetlen beszélgetés, zene, tánc. Támogatóink voltak: Áfra Virágüzlet, Borbásné Márki Márta, Jázmin Virágműhely
Fodor Lászlóné
Fehér Akác Nyugdíjas Klub vezető

CEMERE IRINGÓ

IENNEI FRUZSINA

SÁRKÖZI LARA

2021.07.13.
anya: Cemere-Papdi Nikolett
apa: Cemere Szabolcs

2021.07.21.
anya: Albert Gizella
apa: Iennei Adrián Ádám

2021.07.26.
anya: Sárközi-Áfra Katalin
apa: Sárközi Sándor

