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CZOLLNER
GERDA
2021.08.21.
Anya:
Tombácz Anita
Apa:
Czollner Gergő

NAGY
BENDEGÚZ
2021.07.22.
Anya:
Rutai Mónika
Apa:
Nagy Levente

SZAKÁL BENETT
2021.08.26.
Anya: Bús Beáta
Apa: Szakál Szabolcs

_______________________________________________________________________________________________

Minden egyes szépkorú köszöntés léleksimogató és egyben
felemelő érzés nekem, mint polgármesternek. Ritkán ugyan,
de néha megadatik, hogy egy-egy idős ünnepelthez, akár
kétszer is érkezem köszönteni, ami azt jelenti, hogy nem
csak a 90., hanem a 95. születése napján is gratulálhatok!
Így történt ez legutóbb is, hiszen Kormos János bácsit már a
kilencvenedik születése napján is köszöntöttem, de hál
Istennek, jó kedvben, a korához mért jó egészségben
gratulálhattam neki nemrégiben a 95. születésnapján is! A
családi ház szép kis kertjében várt az ünnepelt és családja,
lánya és unokája, nagy izgalommal. Jani bácsiból csak úgy
dőlt a szó, szívesen mesélt az
életéről, a sport,
azon belül is a labdarúgás szeretetéről, melyet fiatal korában igen aktívan
művelt is! A mai napig nagy Fradi drukker és rajongó, a foci meccseket soha
nem hagyja ki a televízióban, emellett szívesen fejt rejtvényt, olvas, szóval
tartalmasan és szépen telnek a napjai lánya, Cinó gondos ápolása és szeretete
által övezve. Álljon itt most pár sor lánya által, aki nagy szeretettel veszi
körül idős szüleit, s aki nagy izgalommal és szeretettel készült édesapja nagy
ünnepére!

Az ünnepelt és kedvese 1989-ben

Szeretünk Röszkén élni, szüleimmel hármasban.
Édesapám 95 éves, Édesanyám 86 éves, Alzheimer korban szenved. 67 éve
házasok. Édesapám hűségesen ápolja Kedvesét.
Vasárnap nagy eseményre ébredtünk, Apa pont 95 éves lett.
Gyermekeim a kertet díszítették fel. Itt volt egy kis meghitt köszöntés. Márti is
megérkezett, gyönyörű virággal, tortával, emlékirattal. Édesapám boldog
volt nagyon, Mártitól még egy gyönyörű erdélyi dalt is kapott.
Köszönjük Röszkének, családomnak, barátoknak!
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TISZTELT RÖSZKEIEK!
Mint minden évben, most is készültünk arra,
hogy az Idősek Napja tiszteletére kis
ünnepséggel, vendéglátással kedveskedünk a
röszkeieknek.
Sajnos a zárt légtérben megrendezett programok kockázata miatt, és az idősek
védelmének érdekében ezúton értesítjük az
érintett korosztályt, hogy a képviselő-testület
döntésének megfelelően ebben az évben nem
tartjuk meg az Idősek Napi ünnepségünket.
Nagyon reméljük, hogy pótolni és kárpótolni
tudjuk majd az időseket egy későbbi
alkalommal, amikor is minden félelem és
kockázat nélkül rendezhetjük meg a programot.
A felelősségteljes döntés az érintett korosztály
egészségét hivatott védeni az által, hogy a nagy
tömegben, zárt térben, Röszke esetében közel
400 fő részvételével megrendezett ünnepség
kiemelt kockázatot jelent az azon részt vevők
egészségére vonatkozóan.
Kérem szíves megértésüket, az Idősek
Világnapja alkalmából kívánok minden érintett
röszkeinek jó egészséget és szép napokat!
Üdvözlettel,
Borbásné Márki Márta
polgármester

Az elmúlt évekhez hasonlóan szeptember
utolsó szombatján (szeptember 25-én)
rendezzük meg idén a családi napunkat,
melynek ismét a Sportpálya adhat majd
otthont.
Minden évben, egy bizonyos tematika köré szerveztük a programokat, első évben a fűszerpaprikáé volt a főszerep,
tavaly egészségmegőrző programokkal, szűrővizsgálatokkal sportos vetélkedőkkel színesítettük a rendezvényt. Idén a
kerékpározás, a biztonságos közlekedés köré csoportosítjuk az eseményeket, kiegészítve az elmaradhatatlan
szórakoztató elemekkel. A kerékpárral érkező gyermekek hasznos ajándékokat kapnak, ha sikeresen teljesítik a
kerékpáros akadálypályát és kitöltik a kvíz tesztet, nem csak okosabbak, ügyesebbek lesznek, de díjazásban is
részesülnek. Dr. Pőcze Tünde címzetes rendőr őrnagy előadásában sok hasznos információt kaphattok majd, hogy mire
figyeljetek oda kerékpározás közben. Éppen ezért nagyon fontos kedves gyerekek, hogy kerékpárral érkezzetek meg
ezen a napon a Sportpályára, mert csak így tudtok részt venni a játékokban. A program a Magyarország-Szerbia
Interreg-IPA CBC Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló: „Horgos-Röszke-Szeged - A jó
út összeköt mindenkit” (CBC-BIKE) című HUSRB/1903/21/0063 számú projekt keretén belül valósulhat meg.
A kisebbeknek szól Tengeri Attila interaktív zenés műsora, ahol közös énekléssel, hangszeres kísérettel alakul meg a
röszkei zeneszakkör, amely ugyan tiszavirág életű, de feledhetetlen élményt nyújt évről évre. Tengeri Attila 10 óra 30
perckor lép színpadra és egészen 1 órán át marad velünk. Délután 14 órakor Grimm-Busz Bulira várunk mindenkit a
Grimm-Busz Színház jóvoltából. A köztes időben játszóudvar várja a kicsiket és nagyokat, lehet kézműveskedni, lesz
csillámtetoválás, óriáscsúszda, vattacukor és fagyi és még sok más játék természetesen. A jó hangulatról a Generációk
Együttes gondoskodik, az ebédet a Vadásztársaság és a Röszkei Sporthorgász Egyesület biztosítja, akiknek köszönjük
szépen az önzetlen felajánlást és a sok-sok munkájukat előre is.
Mindenkit szeretettel várunk!
A kerékpárodat ne felejtsd otthon!
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Röszke Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve
2022. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: (2021.
október 5-től az önkormányzati csatlakozást követően) a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. (Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.) A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázathoz csatolandó melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhetők.
A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei 2021. október 5-től tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján
(http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak még további információhoz a pályázat benyújtásának részletes feltételeiről.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje
2021. november 5.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező képzésben folytatják tanulmányaikat, - „A” típusú pályázat, valamint azok a fiatalok, akik
a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett és a 2022/2023. tannévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni - „B” típusú pályázat -.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. évi általános felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023 tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné és Bite
Sándorné ad. (telefon: 62/573-041, 62/573-030, e-mail cím: szociroda@roszkenet.hu, bitene@roszkenet.hu)
Borbásné Márki Márta
polgármester

KEDVES RÖSZKEI LAKOSOK!
Nagy örömünkre szolgált, hogy 2021-ben mégis csak sikerült pályázati pénzből finanszírozni,
a nevezhetjük „Egészségnapok nyáron” programunkat.
Év elején már többen láttuk, hogy tavasszal a szokott időben, a pandémia miatt biztos nem tudjuk
megrendezni az „Egészséghetet”. Megvallom őszintén, én már lemondtam róla, amint írtam is, Polgármester
Asszony javaslatára a nőgyógyászati szűrést megszerveztük. Ez adta az ötletet, hogy miért is ne próbálkozzunk a
többi, eddig jól bevált szűréseket, vizsgálatokat az orvosok szabad kapacitásához igazodva egy-egy napban
szervezni. Sok-sok telefonálás, egyezkedés-egyeztetés sikerrel járt. Tapasztalhatták, igyekeztünk minden ismert
orvost elérni, megnyerni, hogy a nyári szabadságolás ellenére vállalják el. Nem gondoltuk, hogy néhány
szakvizsgálatra ekkora igény jelentkezik, ezért új lehetőségeket igyekeztünk keresni. Óriási szerencsénk volt, a
Röszkén lakó orvosokkal, akik vállalták a vizsgálatokat.
Íme egy kis statisztika: Bőrgyógyászat: 137 fő, Nőgyógyászat 93 fő, Gyermekszemészet 70 fő, Szemészet 58 fő,
Ultrahang 39 fő, Urológia 15 fő.
Köszönet minden segítőnek, akik bármivel hozzájárultak ezen napok sikeréhez. Külön köszönet a Teleház, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak a lebonyolításban nyújtott tevékenységükért!!!! És Kökényné Marikának,
aki a szabadsága idején rendelkezésünkre állt vizsgálat idején asszisztálni!!!
Makra Lajosné
egyesületi elnök
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Csanádi Imre:
Nyármarasztó

Minden évben mondogatjuk ezt a
kedves kis verset, de a nyár idén sem
Szól a rigó: de jó,
maradt itt. Utolsó hetét kihasználva még
Érik a dió,
szobafestők szorgoskodtak a központi
millió!
óvodában: a gyermekmosdók, az ajtók
millió!
szépültek. Az óvoda felnőttjei rendezgették
Útra kel a fecske,
a csoportszobákat, aulát, öltözőket, hogy
jajgat a fürjecske:
szeptemberben már a csoportösszetételnek,
pitypalatty,
létszámnak megfelelő környezet várja a
pitypalatty!
gyermekeket.
nyár, nyár,
Az utolsó nap délutánján, ahogy az már
itt maradj!
régóta
hagyomány,
nagyjainktól
búcsúzkodtunk. Csoportonként összegyűlve beszélgettünk a
nyári élményekről, az iskolába készülődésről, majd közösen
gyönyörködtünk az óvodás éveikről összeállított képsorokban.
Idén különösen sokan elérzékenyültünk: szemüket törölgető
felnőttek, sírdogáló gyermekek… Bizony nem egyszerű az
elválás… Az idősebb óvodai dolgozóknak pedig különösen
megható, amikor a gyermekek szüleivel már átéltek hasonló
pillanatokat sok évvel ezelőtt.
Közös verseléssel, majd csemegézéssel oldottuk ezeket a
pillanatokat, azután az emlékbe kapott fotóval, mézeskaláccsal
útnak indultak egykori óvodásaink iskolai évnyitójukra.
Csengőszóra a röszkei tanító nénik előtt sorakoztak a helyi
iskolába készülők, de a kapu előtt még rövid kitérőt tettek:
búcsúzóul ők lehettek ez első gyermekek, akik az új, csodaszép,
puha füvünkön sétálhattak.

Új nagyok az új tanévben

Búcsúzunk az óvodától

Az első ballagás: irány az iskola

Másnap pedig megkezdődött az új nevelési év: a korábban
már óvodába járó gyermekeink mellé érkeznek a beszokó
apróságok otthonról, bölcsődéből, és a bölcsőde sem marad
utánpótlás nélkül.
Az első hét végén új iskolafelé kacsingatóinkat avattuk – ez a
kitüntető cím nagy büszkeség, ezért minden évben kis
ünnepséget tartunk tiszteletükre az óvodában. Idén az újonnan
felavatottak hajókiránduláson vehetnek részt, utána a csoportok
ezt a különleges élményt jelenítik meg a következő hetek
játékában.
Sok jó ötlettel, eltervezett élményekkel készültünk erre a
nevelési évre is. Szeretnénk hinni, hogy zavartalanul meg is
valósíthatjuk mindezt, tehát: jó egészséget kívánunk!

Köszönjük:
• Kátai Kata Borka apukájának, hogy a hajómászóka korlátját megerősítette, így
teljesen biztonságosan várta az „építmény” a szünidőről visszatérő gyerekeket.
• Kis Soma apukájának a Napraforgó csoportban teremrendezést követően a
bútorok, egyéb kiegészítők rögzítését, valamint a Micimackó csoport öltözője
bővítésének kialakítását.
• Rácz Nimród apukájának a bölcsőde udvarán lévő párakapu javítását.
• a Manótanya csoportnak búcsúzóul ajándékozott játékokat Kószó Panna szüleinek,
László Olivér szüleinek a játékokat és egyéb hasznos dolgokat, valamint Szebenyi
Alíz szüleinek a labdákat.
• a Napraforgó csoport játékait gazdagító célbadobós játékot Zsikai Dénes szüleinek.
• Katona László szüleinek a Nyuszi csoportnak adományozott pelenkát.
(folyt. a köv. oldalon)

Felpezsdült az élet a
bölcsiben is
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•
•

a Süni csoportnak ajándékozott pelenkát Lázár Zsófia szüleinek, udvari játékokat Lódri Zamira anyukájának és
Boros Roland mamájának az asztalterítők megvarrását.
Dr. Huszár Erikának a lányai „kinőtt” homokozó játékait, melyet a bölcsődés gyerekek nagy örömmel használnak.

Naptárunk:
• Új óvodások, bölcsődések folyamatos befogadása.
• A befogadást megelőzően az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők családlátogatáson ismerkednek a
közösségünkbe újként érkező gyermekekkel.
• Szeptember 22-én Autómentes napot tartunk - propagáljuk, hogy ezen a napon, aki teheti gyalogosan vagy
kerékpárral érkezzen óvodánkba.
• Szeptember 24-én délután – hazamenetelkor egyéni ütemben - a községi Családi napon szerveződő Színházi
előadásra belépőjegy megszerzéséért közös családi mozgásra invitáljuk a szülőket.
• Szeptember 24. CSALÁDI DÉLUTÁN A BÖLCSŐDÉBEN 16.30 órától.
• Szeptember 25-én várjuk a Családokat az Önkormányzat hagyománnyá vált CSALÁDI NAPJÁRA a Benkóczi Béla
Sporttelepre.
• Szeptember 27-e hetén SZÜRETI HÉT szerveződik.
• Szeptember 27-e hetén délelőttönként szeretettel várjuk a kisgyermekeknek NÉPMESÉT MESÉLNI SZERETŐ
SZÜLŐKET a Magyar Népmese Napja alkalmából.
• Szeptember 27-én délelőtt egy vidám hangulatú hangversenyen vehetnek részt az óvodás gyermekek a Mágikus
Trió előadásában, a zene világnapja alkalmából.
• Az ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS október 04–15 között lesz, várjuk a felesleges papírhulladékot az óvoda teraszára.
• Október 11-12-13-ra tervezzük a PIACI KIRÁNDULÁST az iskolafelé kacsingatókkal, a helyi kispiacra.
• Október 21. Nagyjaink ŐSZI JÁTÉKDAL-FŰZÉSÉNEK bemutatása a Szülőknek.
Laki Judit
óvodapedagógus

GYERMEK
HORGÁSZVERSENY
A járványhelyzet utáni
első vízparti horgászversenyre került sor
augusztus 28-án.
Az időjárás jelentések
egész napos eső előjelzése ellenére tizenöt
bátor gyermek vállalkozott arra, hogy részt
vesz a versenyen.
Sajnos a gyakran változó időjárási frontok
hatása nagyon érződött, hiszen csak kevés
gyermekhorgásznak
akadt a horgára pár
darab hal.
Így a verseny sorrendet, amire igen
ritkán van példa, sorsolással kellet eldönteni. Néha ez is hozzátartozik a horgász szerencséhez.
A lényeg az, hogy együtt töltöttünk a gyerekekkel egy délelőttöt, segítetünk nekik a szerelékek készítésében,
javításában. A verseny után jóízűen elfogyasztott pizza gyógyírként szolgált az egész délelőttre.
(folyt. a köv. oldalon)
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A VERSENY HELYEZETTJEI:
Tíz éves kor alattiak: 1., helyezett Valent Örs, 2., helyezett Valent Csanád, 3., helyezett Szabó Megán
Tíz év felettiek: 1., helyezett Lesznek Botond, 2., helyezett Szabó Alex Rafael, 3., helyezett Papp Lőrinc

EGYÉNI HORGÁSZVERSENY

ŐSZI CSAPATVERSENY

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi EGYÉNI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
megrendezi ŐSZI CSAPATVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses csapat 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 teraszán
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

Verseny időpontja: 2021. október 3. (vasárnap)
Helye: Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
06.00-tól
gyülekező a VIVA Pizzéria teraszán
06.15
megnyitó, majd sorsolás
07.00
horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(07.50-től etetés)
08.00-12.00
VERSENY
12.00-13.00
mérlegelés
13.00-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:
7,3012-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).

A csapatok négy főből állnak, egy fő csapatvezető és
három horgász. Versenyzőknek a nevezési díj
tartalmazza az ebédet, a többiek a helyszínen fizethetik
be.
Nevezési díj: 9000 Ft/csapat (három versenyző + egy
csapatvezető)
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 nevezési díj tartalmazza a négy fő
részére az ebédet is. Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő: 2021.október 01. 11.30 óra
Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint
minden szektorban az eső helyezett lesz díjazva.
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász
különdíjban részesül.
Minden versenyzőnek kötelező az Állami Horgászjegy
(csapatvezetőknek nem szükséges)

MINDKÉT VERSENYRE vonatkozó 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 max. 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
MINDKÉT RENDEZVÉNY felelőse: Magyari László(70/3139920)
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Magyari László
elnök

8. oldal
80%-OS TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ A
FAGYKÁR ELLENI VÉDEKEZÉSRE ŐSZTŐL!
Hamarosan megjelenik a „Tavaszi fagykár megelőzésére
szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-21
kódszámú) felhívás, amely keretében mezőgazdasági
termelők akár 100 millió forint vissza nem térítendő 80 %-os
támogatást igényelhetnek.
A felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés
támogatása, a tavaszi fagykárból adódó termelési kockázatok
csökkentése, kiküszöbölése. A pályázat magas költséget
kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván
támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében.
Pályázatot nyújthatnak be mezőgazdasági termelők, akik
abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább
6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és
árbevételüknek
legalább
50%-a
mezőgazdasági
tevékenységből származott. A felhívás keretében a
támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.
Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló (önállóan
támogatható) beruházásoknak számítanak: tavaszi fagykár
megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia
beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil
(áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő
berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések),
továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő,
ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi
gépek).
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem,
csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel
együttesen támogathatóak: általános költségek, a projekt
keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését
szolgáló
eszközhöz,
berendezéshez,
technológiához
kapcsolódó
vagyonvédelmi
eszközök
beszerzése:
kamerarendszer, tároló konténer beszerzése, legalább levegő
hőmérséklet
és
páratartalom
mérésére
alkalmas
meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 100 millió
forint. A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív
módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes
elszámolható költség 80%-a.
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2021. október 27. napjától 2021. december 21-ig az alábbi
benyújtási szakaszokban van lehetőség.
Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 09.
Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.
Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.
Negyedik szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 21.
A felhívás tervezete:
https://www.palyazat.gov.hu/node/74124
forrás:www.palyazatihirek.eu
Déli Napfény
LEADER
Egyesület

MEGHÍVÓ
A Röszkei Gazdakör
vezetősége tisztelettel
meghívja az egyesület tagságát
2021. október 5-én (kedden)
15.30 órakor tartandó közgyűlésére.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház díszterme
(Röszke, Dózsa Gy. u. 1., az egyesület székhelye)
Napirendi pontok:
I.
A 2020. évi beszámoló ismertetése
II.
Vezetőség választás
III.
A 2021-es év
IV.
Tagdíjak rendezése
A témák fontosságára való tekintettel tagjaink
megjelenésére feltétlenül számítunk.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést a fenti
napirenddel, ugyanezen a napon 16 órára
ismételten összehívjuk, mely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
17 órától GAZDAFÓRUM
Előadói, témái:
- Köszöntő - Szél István, NAK megyei elnök
- Aktuális pályázati lehetőségek – Szűts László,
NAK megyei igazgató
- Osztatlan közös megszüntetése – Gósz Zoltán,
NAK földügyi referens
Röszke, 2021. szeptember 7.
Szalma István
elnök

9. oldal
Csomagol a nyár...
Bőröndjében sorakoznak már a tarka virágok, a beérett
gyümölcsök, az érett gabonaszemek és a nyár összes
kincsei. Az őszi bogár hangja esténként még erősen szól.
Néhány hulló falevél is a nyár végét jelzi, de ez még nem
az igazi őszi lombhullás, hanem a korábbi
csapadékmentes, forró napok következménye.
De hagyott nekünk a nyár egy felejthetetlen vidám napot,
a már-már hagyománnyá váló Családi Vadásznapot, ami
az idén még az eddigieknél is jobban sikerült. Nagy
szerepe volt ebben a mindenre figyelő, gondos
szervezésnek, az önzetlen munkának, a vadászok egyre
erősödő összetartozásának, és persze a kedvező
időjárásnak. 10 órától már gyülekeztek a vadászház
virágos, gondozott gyepes udvarán a vadászok, a
hozzátartozók és a meghívottak. Örömmel fedeztük fel a
vendégek között Turucz Józsefet, mert ebből tudtuk, hogy
lesz, aki fotóival megörökíti a rendezvény érdekes
pillanatait. A bográcsok körül már szorgoskodtak a
főzőmesterek, munkájuk nyomán egyre finomabb illatok
terjengtek a főzőhelyek körül. Csak azért aggódtunk, mert
a bőséges választék miatt az 5 bogrács tartalmának
csupán a végig kóstolására gondolhattunk, melyekben:
kakas-, muflon-, birka-, házi disznó- és pacalpörkölt
készült. Kóstolgatás közben a hangulat és az éhség
fokozására finom házipálinkás butykosok jártak kézrőlkézre. Helyzetünket még az is nehezítette, hogy egymás
után kerültek elő a kosarak, tálak, tálcák, amiken a
hölgyek által otthon készített sós és édes sütemények
sorakoztak. Ebben a jó hangulatban Mezősi Rudi elnök kezében borítékokat szorongatva- köszönő szavak
kíséretében jutalom vadászatokra szóló meghívókat adott
át azok részére, akik az év során az átlagnál több
alkalommal vettek részt a közös munkában. Az előző napi
koronglövő verseny díjai is átadásra kerültek. Néhány
közvetlen szóval én is méltattam a vadásztársaság
munkáját, eredményeit. Kiválasztva a számunkra
legkívánatosabb ételt, bőségesen megebédeltünk, ebéd
után pedig leadtuk a pörköltekre szóló szavazatunkat. A

voksok alapján a zsűri úgy döntött, hogy a közel azonos
pontszám miatt nem állított fel sorrendet, hanem minden
szakácsot azonos díjazásban részesített. 3 óra körül tele
pocakkal kászálódtunk fel a traktor vontatta pótkocsira
kellő mennyiségű szomjoltóval felszerelkezve. A platón
kényelmes székeken foglalt helyet a 25-30 főből álló
elszánt társaság, 2 évestől a 81 évesig. A szerelvényt
Szekeres Miklós vezette, segítője a vezetőfülkében
unokája Szekeres Lili volt. A menet a vadászterület
bejárására indult, ahol több helyen is megálltunk. Egyik
nevezetes hely a Nyúldomb volt, ahol az erdősítés és a
vadföld-vetések miatt évről-évre jelentősen javul a terület
vadeltartó képessége. A Tisza-gát és a szivárgó között a
Lúdvári út felé haladva megálltunk a Kapás-féle
nyárfásban kialakított fácán kibocsátó helyen. A
szakszerűen megépített kerítésen belül lévő itatóra és a
takarmánnyal bőségesen feltöltött etetőkre estefelé
jelentős számban visszatérnek a fácánok. A régi Lúdvári
őrs területén lévő utónevelőben ugyanez a látvány
fogadott minket. Az út során tapasztalhattuk, hogy az
elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedett a
napraforgóval bevetett területek nagysága. 5 órára értünk
vissza a vadászházhoz, ahol távollétünkben elkészült a
bőséges vacsora. 2 féle sült kolbász, harcsafejek és
harcsaszeletek sütve, erőspaprikával, zöldhagymával,
mustárral, sült krumplival. Mi 7 óra körül távoztunk, de
visszanézve akkor még tele volt az udvar. A legfiatalabb
ünneplő, Újhelyi Máté is nagyon élénk volt még.
Számomra az egész nap különlegessége, hogy
beigazolódni látszik az az elv, amit én aktív vadászmester
koromban - úgy 40 évvel ezelőtt – vallottam és
hangoztattam, hogy egy vadásztársaság sikerének kulcsa
a sok-sok munka, az egyetértés és az a gyakorlat, hogy:
"ide csak hozni lehet, és akkor majd vihetünk is belőle"
Gratulálok Mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek a
megvalósításához bármilyen módon hozzájárult, és
köszönöm, hogy feleségemmel a meghívottak között
lehettünk.
Karikó József

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó: 112
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Polgárőrség:
273-389, 30/621-6248
Határrendészet: 62/541-706;
30/466-1021, 70/334-43-55
Dr. Huszár Erika:
573-810; 20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella
273-098, 30/757-16-71
Dr. Nárai Katalin:
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. 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,
70/339-5674

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: 816.20; kedd, csütörtök: 1018.20, ebédszünet: 12-12.20
Takarékszövetkezet: 273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Szekeres Péter hivatásos
vadász (vadőr): 30/744-3302

10. oldal

VERETLEN A BAJNOKSÁGBAN A RÖSZKE
A Röszke SK Csongrád-Csanád megyei III. osztályban szereplő felnőtt labdarúgócsapata az idény eddig eltelt
részében három bajnoki mérkőzésen hét pontot szerzett, míg a magyar kupa megyei 2. selejtezőkörében a két
osztállyal magasabban szereplő Bordánytól kikapott, így kiesett.
Kezdődött a Szentesi Kinizsi II. elleni gól nélküli döntetlennel, jött a Bordány elleni kupavereség, majd
folytatódott két olyan bajnoki győzelemmel, amelyen mindkétszer hátrányból állt fel az alakulat.
Nézzük időrendben!
Csongrád-Csanád megyei III. osztály, 1. forduló:
Röszke–Szentesi Kinizsi II. 0–0
Vezette: Juhász Mihály (Bálint S., Gajdán B.).
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Szilágyi Á., Ördögh Á., Tari (Pipicz, 86.) - Fodor N., Fodor T. (Marancsik,
90.) - Mulati, Zámbó B. (Módra, 65.), Császár N. - Olajos (Szekeres Á., 77.). Vezetőedző: Papdi Csaba.
Szentesi Kinizsi II.: Kotvics-Varga – Németh A., Sebők Z., Turák (Tóth L., 70.), Debreczeni-Kiss - Lázár,
Kánvási, Mátéfi - Péter J., Kovács N., Lekrinszki. Játékos-edző: Tóth László.
Magyar kupa megyei selejtező, 2. forduló:
Röszke–Bordány 3–7 (1–2)
Vezette: Mucsi Zsolt (Gargya, Vereska).
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Szilágyi Á., Resch, Tari (Pipicz, a szünetben) – Fodor N., Módra (Szekeres Á.,
a szünetben) – Mulati (Tanács K., 84.), Zámbó B., Császár N. - Olajos (Papp K., 70.). Vezetőedző: Papdi
Csaba.
Bordány: Csúri M. - Kukli (Szabó F., a szünetben), Szücs S., Márki M. (Valach, a szünetben), Révész B. –
Fodor B., Denkovity, Bozsó, Farkas F. - Szűcs D., Ábrahám. Vezetőedző: Vasas Gábor.
Gólszerzők: Zámbó B. (37.), Olajos (56.), Mulati (74.), ill. Szűcs D. (3., 48., 55., 65., 73., 80.), Ábrahám
(38.).
Csongrád-Csanád megyei III. osztály, 2. forduló:
Szőreg-DSC–Röszke 2–4 (1–3)
Vezette: Aftincai Vladimir (Weszely, Tapodi).
Szőreg-DSC: Madaras – Kövesi , Csordás Cs. (Pintér, 64.), Pásztor K., Czibere (Csordás G., 82.), Istókovics,
Farkas Á. (Orvos, 61.), Télessy, Berta R. (Buknicz, 44.), Teschner, Salánki. Vezetőedző: Csordás József.
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Szilágyi Á., Resch, Tari – Módra (Marancsik, a szünetben), Fodor N. - Mulati,
Zámbó B. (Tanács A., 66.), Császár N. - Olajos (Papp K., 58.). Vezetőedző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Pásztor K. (11., 60.), ill. Olajos (21., 53.), Császár N. (30.), Resch (33.).
Papdi Csaba: - A nézők jó iramú, mezőnyben kiegyenlített mérkőzést láthattak. A Szőreg valamivel jobban
kezdte a mérkőzést, vezetett, de gyorsan rendeztük a sorainkat, és még a félidő előtt két pontrúgásból
megfordítottuk az eredményt. A második félidőt mi kezdtük jobban, növelni tudtuk az előnyünket ismét egy
pontrúgásból. A mezőnyjáték nem változott, ha kicsit jobban koncentrálunk a kapu előtt, talán nagyobb lett
volna a különbség, de elégedett vagyok a játékunkkal. Gratulálok a csapatomnak! A szurkolóinknak külön
köszönet, hogy ismét elkísérték a csapatot.
Csongrád-Csanád megyei III. osztály, 3. forduló:
Röszke–Ruzsa 6–3 (1–2)
Vezette: Bata Dávid (Vereska, Boldog J.).
Röszke: Kurucsai – Fodor N., Szilágyi Á., Resch, Tari – Szekeres Á. (Tanács A., 57.), Papdi Cs. (Módra, 77.)
- Mulati (Tanács K., 80.), Zámbó B., Császár N. - Olajos (Papp K., 39.). Játékos-edző: Papdi Csaba.
Ruzsa: Papp Sz. - Papp Á., Kiri, Varró, Jáger, Fehér Gy., Rózsa, Jakus, Földeák Z., Krisztin. Játékos-edző:
Rózsa László.
Gólszerzők: Mulati (2.), Papdi Cs. (62.), Zámbó B. (65., 72.), Fodor N. (67.), Császár N. (84.), ill. Földeák Z.
(26., 28., 82.).
Mádi József

11. oldal
Pályáztunk, nyertünk, kirándultunk!
HIRDETMÉNY!
ŐSZI HULLADÉKGYŰJTÉST TART
A RÖSZKEI ORBÁN DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA!
Helye: Az általános iskola
udvara
Gyűjtött hulladékfajták: papír
(újságpapír, szórólapok,
kartonpapír stb.)
A behozott hulladékot lemérjük,
és ennek alapján az osztályok
között versenyt hirdetünk.
A legjobb három osztályt
díjazzuk.
A GYŰJTÖTT
PAPÍRHULLADÉK
október 04-től (hétfő) –
október 07-ig (csütörtök)
7.00-17.45-ig
illetve
október 08-án (pénteken)
7.00-15.00-ig
HOZHATÓ!!!
A hulladékgyűjtésből befolyt
pénzösszeget a gyermek- és
sportnap, illetve más iskolai
programok támogatására
fordítjuk.

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Értékünk Csongrád-Csanád megye
címmel videópályázatot hirdetett felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Az
1-2 perces kisfilmek arra voltak hivatottak, hogy a megye legjobb helyeit, legfinomabb
ételeit, legszebb helyeit és leghíresebb embereit gyűjtsék össze úgy, ahogy és amilyen
szemmel azt a fiatalok látják. Az értéktárból Röszke és a fűszerpaprika sem maradt ki,
így arra gondoltunk, hogy azt mutatjuk be. No nem, mint fűszernövényt, nem is úgy,
mint az ételeink ízesítőjét, hisz aki Röszkén él, annak a paprika sokkal több ennél. Aki
itt él, annak az élete összefonódott a paprikatermesztés hagyományaival, történetével
és történelmével. Kozma Zsófia ötletét és az általa megszövegezett kisfilmet egy
udvari flashmobbal és egy dél-alföldi tánccal is megszínesítettük, amit Szászné
Medvegy Veronika, néptánc oktató tanított be nekünk. A forgatás nagyon izgalmasra
sikeredett, hisz egy drón is légi felvételeket készített rólunk. Alkotásunk olyan jól
sikerült, hogy bekerült a Megye legjobbjai közé.
A pályázat megnyerésével alkalmunk volt eljutni Makóra, egy egész napos
tanulmányi kirándulásra. Az első utunk a lombkorona sétányhoz vezetett, ahol egy
idegenvezetővel mentünk végig, aki nagyon sok érdekességet mesélt a Maros folyóról.
Miután lecsúsztunk a sétány végén lévő hosszú csúszdáról, a kalandparka vettük az
irányt, ahol átgördültünk a Maros felett, és kipróbáltuk a kötélpályát. Sok nehéz és
ijesztő feladat volt, amelyekben próbára tehettük a bátorságunkat. Ezután pizzát
kaptunk ebédre, amit tökéletesen készítettek el. A kiadós ebéd után, még indulás előtt,
fényképezkedtünk a Hagymatikum és a Hagymaház előtt. Hazafelé is különbusszal
jöttünk, és egész úton az élményeinkről beszélgettünk. Amikor megérkeztünk, a nap
megkoronázásaként, egy-egy kakaóscsigát is kaptunk.
Köszönjük Kissné Veres Györgyi és Sajgó András tanárainknak, hogy elkísértek
erre a remek kirándulásra, valamint köszönjük a sikeres pályázatot és a szervezést
Kozma Zsófia tanítónőnek, a vágási munkálatokat rendszergazdánknak, Árva Bélának
és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat munkatársainak, akik biztosították
számunkra ezt az igazán kalandos napot.
Szurcsik Nóra 8.o. és Kozma Zsófia

Nyárbúcsúztató
A leendő 6. osztály augusztus 27-én az előző évhez hasonlóan ismét egy felhőtlen, vidám találkozással hangolódott a tanévre.
A helyszín a szegedi Crazy Jump volt. Júniusban itt tartottuk az emlékezetes osztálykirándulásunkat. A döntés ekkor született,
hogy ezt meg kell ismételni! Sajnos a nyári programok miatt csak fele osztály tudott részt venni a közös bulin. Az ugrálás
nagyon jó volt. A legizgalmasabb része a ninja pálya volt. Sajnos a korlátozások lazulása miatt több látogatója volt a parknak,
de így is nagyon élvezhető órát töltöttünk itt. A korszerű játékok nagyon bejöttek nekünk, és fáradhatatlanul ugráltuk végig az
órát, ami után lazulásként volt labdacsata is. Nagyon jó hangulatban telt az idő, és kellemesen elfáradtunk a végére. A busz
indulásáig a fennmaradó kis zsebpénzünkkel farkaséhesen megrohamoztuk a KFC-t, és készleteinket is kimerítve, minden
ennivalónkat elfogyasztottuk. Ami még izgalmas volt a napban, hogy egyedül vásárolhattuk a buszjegyünket.
Köszönjük a szervezést és a kíséretet Anna néninek.
Nagy Boldizsár, Kis Csanád, Sallai Benedek, Dobos Martin és Kabódi Kende 6.o.

12. oldal
Becsöngettek!
Nagy napja volt augusztus 31-e az ovis iskola felé kacsintgatóknak, mert már iskolásként sétálhattak be a suli kapuján és akár
kedvükre kacsintgathattak is. Szilvi néni és Zsófi néni vezetésével bátran tették meg az utat az oviból az iskolába, ahol a
Sportcsarnokba belépve már várták őket intézményünk többi tanulói és tanáraik.
A másodikos tanulók bebizonyították, hogy milyen ügyesek és talpraesettek, mert gyönyörű és hangulatos műsorral
kápráztattak el mindenkit Ördögné Király Szilvia és Fazekasné Molnár Éva tanító nénik rendezésével.
Az elsős tanulók Szécsényi Marianna igazgató nénitől átvették iskolai sáljukat, amely mellett még egy kis ajándékot is
kaptak.

Napközis Élménytábor Röszkén
Bár már javában becsöngettek és elkezdődött az új tanév, mégis jóleső érzés kicsit
visszafúrni az orrunk a nyári kalandokba, amikor a borongós, koránkelős reggelek
helyett csak úgy pattantunk ki az ágyból az iskola felé rohanva, hisz a 2021-NAP-0101411 – Napközis Élménytábor Röszkén kódszámú nyertes pályázatunknak
köszönhetően iskolánk Napközi Erzsébet-tábora számos kalandot, vidám és
szórakoztató programlehetőséget és élményt kínált a gyerekeknek.
Iskolai szociális segítőnk, Hódi Hajnalka és munkatársai vezetésével a gyerekek
vidám hangulatú, csoportos önismereti játékokon keresztül ismerhették meg
önmagukat és társaikat, valamint egymást is. Ezután a Napos Oldal a Sérült
Emberekért Alapítvány munkatársai és két vakvezető kutyus játékos és tanulságos
foglalkozások keretein belül mutatták meg, milyen a bőrükbe bújni, hogyan
érzékelik ők az őket körülvevő világot és hogyan tudnak látássérültként is
tájékozódni, közlekedni és boldogan élni.
A Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő
tanmedencéjében
az
úszás
alapjaival
ismerkedhettek meg a táborozók, majd a nap
további részében a számos medence, csúszda
kínált alkalmat a játékra, sportolásra, közös
szórakozásra. Sok sport- és szabadidős
lehetőséget is biztosítottunk, hisz a pályázati
forrásnak köszönhetően mobil röplabda
hálóval,
labdákkal,
ping-pong
és
tollasütőkkel, hulahopp karikákkal is
gazdagodott intézményünk.
Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés témakörben szelektív hulladékgyűjtő játszóházzal vártuk a
táborozókat. A program témája a hulladékkezelés, hulladék-újrahasznosítás volt, amelyet a gyerekek 4-5 játékos állomáson
(több fajta hulladék-horgászat, puzzle, stb.), valamint ismeretterjesztő előadás keretein belül ismerhettek meg a
Környezetgazdálkodási Kht. munkatársaitól.
Kézműves alkotóházat is szerveztünk, ahol meghívott, ügyes kezű kézműves előadónk, Takács Éva avatta be őket a
nemezelés ősi hagyományaiba és rejtelmeibe, majd közösen nemez tulipánokat készítettek. A kulturális, színházi élmények
sem maradhattak el, így a Grimm-Busz Színház egy interaktív előadása hozott szórakoztató kikapcsolódást és önfeledt, vidám
perceket számunkra. A programok mellett arcfestés és csillámtetoválás, valamint aszfaltrajz-verseny is várta a táborozókat,
Forrai Anna pedig a gyermekjóga alapjaival is megismertette a gyerekeket. Kirándulást az ópusztaszeri Csillagösvény
labirintusaiban tettünk. Nagy sikere volt a hagyományos népi játékoknak és a jurták árnyékában elfogyasztott ebédnek is. A
gyerekek próbára tehették előzetes tudásukat, hisz a labirintusból csak fejtörőkön keresztül vezetett ki az út. A program a
tikkasztó hőség ellenére is nagyon élménydús volt és a táborba visszaérve még fagylaltozással is megkoronáztuk a kalandos
napot. 5 nap alatt számos program, számos élmény várt táborozóinkra. Ez most minden eddiginél fontosabbnak bizonyult,
hisz a vírushelyzet év közben sok esetben nem tette lehetővé, hogy a gyerekeknek részük legyen a jól megszokott közösségi
programokban és rendezvényekben. Felnőttnek, gyereknek egyaránt hiányzott a közös kikapcsolódás, az egymás társaságában
megélt nevetős, közös élmény. A tábor remek alkalmat adott arra, hogy kicsit visszapótoljunk abból, ami kimaradt, a
programokból pedig olyan emlékek váltak, amikre mindig mosolyogva emlékezhetünk vissza.
Kozma Zsófia Ágnes
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos temetések felvétele
szállítással, teljes körű ügyintézéssel,
kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Fő u. 132.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Áfra Virágbolt – 62/273-343, 30/62-16-012

a Szöghy Temetkezés

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

megnyitotta új kirendeltségét a

KORMÁNYABLAKBUSZ

Jázmin Virágműhelyben

2021. szeptember 22-én (szerdán)

teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)

8:00 - 11:00 óráig,

www.szogitemetkezes.hu

a Polgármesteri Hivatal előtti
parkolóban várja az ügyfeleket!
A kormányablakbusz szolgáltatásait
időszakosan visszatérő rendszerességgel tudják
igénybe venni az ügyfelek Röszkén.

PIETAS
TEMETKEZÉS
KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIM!
Évelő levendula + szárított levendula
kis és nagy mennyiségben kapható,
továbbá évelő fűszernövények:
zsálya, rozmaring, lestyán, kakukkfű,
borsika fű, rebarbara, snidling, curry fű,
majoránna, oregánó, bíbor kasvirág.
Röszke, Szegfű u. 28., Tel.: 06-20/516-9792
HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI SUTTOGÓBAN!

telehaz@roszkenet.hu, +36 70 337 5484

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

14. oldal
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JÓTANÁCS
Feladványunk kiemelt
soraiban Szolón, athéni
törvényhozó bölcs
gondolata rejtőzködik.
Múlt havi keresztrejtvényünk
helyes megfejtése:
Nem élni jó, hanem jól élni Rosszul él, aki mindíg csak
élni kezd – Epikurosz
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
MITYÓK SÁNDOR
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

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.

16. oldal
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. augusztus 7.: Lódri Zamira Bella, Lódri Pál
Benjámin és Stamm Francisca Florentina gyermeke
2021. augusztus 8.: Korom Péter,
Korom Péter László és Marosvölgyi Katalin gyermeke
2021. augusztus 8.: Korom Laura,
Korom Péter László és Marosvölgyi Katalin gyermeke
2021. augusztus 8.: Papdi Noel,
Papdi István Attila és Nagy Andrea gyermeke
2021. augusztus 15.: Csomor Nikolett,
Csomor Tamás és Bata Júlia gyermeke
2021. augusztus 15.: Duranyik Zétény,
Duranyik Zsolt és Százi Orsolya gyermeke

ESKÜVŐ:
2021. augusztus 19.:
Eperjesi Máté és Kónya Viktória
TEMETÉS:
2021. augusztus 4.: Nacsa Etelka
(†2021. július 27., életének 91. évében)
2021. augusztus 11.: Faggyas Imre
(†2021. július 29., életének 76. évében)

Szeptember 19-én, vasárnap 17 órai kezdettel szabadtéri zarándok-misét tartunk ezúttal a KALMÁR-KERESZTNÉL
(Röszke II. kerület 129., Belső-Feketeszél, a régi népiskola mellett) –a BOKOR-KERESZT HELYETT!!! Sok szeretettel
várjuk rá a kedves híveket és érdeklődőket!
Szeptember 27-én, hétfőn 17.00 órától Szent Vencel ünnepének előestéjén szentmisével, borszenteléssel, majd
közös vacsorával egybekötött vetítéses élménybeszámolót tartunk az augusztusi zarándokutunkról a templomban
és a Kartal-házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, csak kérjük, a részvételi szándékot (vacsorarendelés
végett) jelezzék a plébániahivatalban vagy a sekrestyében szeptember 20-ig!
A jubiláns házasok miséjét október 17-én, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel. Kérjük azokat a jubiláló
házaspárokat, akik nem Röszkén kötöttek egyházi házasságot, de Röszkén élnek, jelezzék ezt a sekrestyében vagy a
plébániahivatalban.
HITOKTATÁS
Iskolai hittan:
Mint kötelezően választható hit-és erkölcstan: az általános iskola minden osztálya részére heti 1 + 1 óra; első óra a
röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában órarendi keretek között, második óra fakultatív jelleggel interaktív
foglalkozásként;
Az alsós évfolyamoknál a szentségfelvételre az alábbiak szerint lehet jelentkezni:
▪ 3. osztály végén: részesülés a bűnbocsánat szentségében (első gyónás)
▪ 4. osztály végén: részesülés az Eucharisztia szentségében (elsőáldozás)
A 2021/22-es tanévben azok a tanulók lehetnek a húsvéti ünnepkörben első gyónók (leghamarabb 3. osztályban) és
elsőáldozók (leghamarabb 4. osztályban), akik ebben a tanévben hittanoktatásban vesznek részt (heti 2 órában!), és
havonta legalább egy szentmisén jelen vannak, amit miseigazolványukkal tudnak igazolni.
Azok a 8. osztályos tanulók, akik bérmálkozni szeretnének, szintén heti két hittanórán kell, hogy részt vegyenek!
Minden más esetben a korábbi egyházközségi hitoktatási szabályozás feltételei érvényesek.
Fakultatív hittanos foglalkozások
Akik órarendi keretek között etika-oktatásban vesznek részt, a fakultatív hittanos foglalkozásokba délután
bekapcsolódhatnak! Azok is bekapcsolódhatnak a jelzett foglalkozásokba, akik nem a röszkei Orbán Dénes Általános
Iskolában tanulják a hit- és erkölcstant.
A TABU Café péntekenként 18 órától várja a fiatalokat régi helyszínén, a kávézóban (volt káplán-lakás) és a Kartalházban kötetlen, saját szervezésű programokra és beszélgetésekre.
A HITTANOKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDNI LEHET A HITTANÁROKNÁL SZEMÉLYESEN VAGY
TELEFONSZÁMON: Kiss Gábor – 20/4005869; Szalainé Milasin Katalin – 20/8280470.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy maroknyi csapat, akik hittek a lehetetlenben. Tették ezt olyan határozottan,
olyan mókásan és olyan rendíthetetlenül, hogy a hitük sokakat megfertőzött. Végül olyan sokan lettek, hogy a
lehetetlennek nem maradt más választása, mint a megfutamodás és a csúfos vereség, a hit pedig, karöltve némi
csodával, egy unikornissal és egy varázslóval, valósággá változtatta az álmokat. Lehetetlennek tűnik? Pedig ez bizony
nem mese. Megtörtént. Méghozzá Röszkén.
Régóta nézegettük az iskolaudvar kopott falait. A beton mindent átható szürkeségét, amit szünetekben a hangos, színes
gyerekkacajok megtörtek ugyan, de elnyomni nem tudtak. Aztán a Dulux Let's Colour pályázatának köszönhetően jött
a lehetőség, hogy színesebbé, vidámabbá varázsoljuk a szürkeséget és mi nem is haboztunk. Árva Béla, sokoldalú
rendszergazdánk segítségével elkészítettük a kisfilmet, melyben Fanni a fal, és Béla a betonkerítés a szépülésről
álmodozik egy vicces párbeszédben, majd a nem mindennapi pályamunkát benyújtva kezdetét vette a szavazás.
Nagyon sok iskola, szociális intézmény versenyzett azért ez 50 liter kültéri falfestékért, amitől mind színesebb jövőt
reméltünk, de amit csak az első három, legtöbb szavazatot kapó pályázó nyerhetett meg. Olyan sokan, hogy ahhoz,
hogy ez a pici iskola és ez a kis település is labdába rúghasson, nem volt elég a pedagógusok és a szülők támogatása és
szavazata, egy egész település kellett. És valahol itt kezdődtek azok a csodák, amik végig kísértek bennünket egészen a
célig.
Röszkén hatalmas összefogással, és sok száz napi szavazat leadásával szoros küzdelemben 58 versenytársunk mellett
felküzdöttük magunkat a 4. helyre. A győzelemhez nem volt elég, azonban talán a kisfilm, talán a rendíthetetlen akarás,
talán a csoda volt, ami itt már irányított, de a szervezők úgy látták, Röszke megérdemli azt a falfestéket, sőt, az
eredetileg beltéri festék helyett csak a mi esetünkben 30 liter kültéri falfestéket ajánlottak fel. Egyik ámulatból a
másikba estünk, mikor egy nagylelkű röszkei támogató, Palencsár Djordje felajánlotta hozzá a másik 30 liter
homlokzati festéket, majd a Szegedi Tankerületi Központ és Ördög Szilveszter vállalkozó jóvoltából még az ütött
kopott, folyton beázó falrészt is megcsináltathattuk, hogy a rá kerülő színes rajzok tényleg tartósak lehessenek. A
projekt során a felmerülő költségeket Borbásné Márki Márta polgármester asszony és a Röszkei Orbán Dénes
Általános Iskola is támogatta, valamint a szülők és pedagógusok is részt vállaltak belőle.
Nem tudom, ki hogy van vele, de ha a történet, amibe csöppent, egyre meseszerűbbé válik, a megvalósításához
minimum egy varázslót kér fel. Így csöppent a történetbe Vámos Robi, aki Gyémántbogár programja keretein belül már
több osztályunknak is tartott rendkívüli rajzórát. A szülőkkel közösen olyan udvart szerettünk volna, ami nem csak
szép és színes, de ad is valami pluszt a gyerekeknek. Motivál, ha elbizonytalanodnának magukban, felvidítja őket, ha
egy dolgozat érdemjegye nem úgy sikerül, ahogy szerették volna. Emlékeztet arra, hogy a barátság jó dolog, a
mesékből valóság lesz, hogy mindenki különleges és megismételhetetlen csoda. Robi, akinek hitvallása pont ugyanez,
és aki ezt a legjobban gyermeknyelvre tudja fordítani, el is vállalta a felkérést. Bár nem volt szabad időpontja, mégis
érezte, hogy ez a terv megvalósításra van ítélve, így a szoros időpontok ellenére is eljött, hogy előrajzolja nekünk a
varázsfalat, amit együtt kifesthettünk.
Vannak olyan álmok, amiknek meg kell születniük. Első perctől olyan erők dolgoznak körülöttük, amik garantálják,
hogy megvalósuljanak. Ahogy a munkálatok elkezdődtek és körbenéztem az udvaron, láttam, ahogy a pedagógusok,
szülők és gyerekek együtt mélyalapoznak, hengerelnek, festenek, kontúroznak, láttam, ahogy közben hatalmasakat
nevetnek, lépnek be egymás világába és együtt dolgoznak egy közös célért, hirtelen megértettem, hogy első perctől ez
volt az oka annak, hogy belevágtunk a lehetetlenbe. Az összefogás és az összetartozás. A Mi érzése.
(folyt. a köv. oldalon)

18. oldal
Olyan Világban, ahol egyre
gyakoribb a széthúzás, ahol
szülők és pedagógusok közt sok
a surlódás, ahol az emberek
sokszor feszültek és ezt gyakran
egymáson vezetik le, mi egy
saját kis szigetet teremtettünk
ott a fal tövében. Olyan
szigetet, ahol nincs helye csak
az összefogásnak, a szeretetnek
és az alkotásnak valakikért,
akik legyünk szülők vagy
pedagógusok, mindannyiunknak a legfontosabbak.
A gyerekeinkért.
A szavazás alatt szokásunkká vált, hogy a szülői netes
csoportban megosztottuk egymással, ki hányadik szavazatot
adta le aznap. Tettük ezt egy táncoló unikornis fotója alatt,
aki mindig emlékeztetett minket arra, hogy csodák
márpedig vannak és nyerhetünk. Az unikornis közben
annyira hozzánk nőtt, hogy természetesen a falra is
felkerült.
Központi helyen hirdeti, hogy a lehetetlen nem létezik, és a
varázslat körülvesz.
Hogy mi kell hozzá? Egy maroknyi csapat, egy örökös
álmodozó, aki hisz a lehetetlenben olyannyira, hogy egy
egész közösséget fertőz meg vele, mert a hit, akárcsak a
jókedv, bizony ragadós. És kell még sok-sok jó ember, akik
összefogással valóra tudják váltani a meséket.
Így született Röszkén álomból valóság, a szürkeségből pedig igazi varázsfal.
Óriási köszönet a legeslegjobb szülői gárdának, a fantasztikus kollégáknak, a segítő gyerekkezeknek, településünk
intézményeinek és minden itt élőnek, valamint a Mórahalmi Fúvószenéért Egyesület tagjainak, akik szavazataikkal
segítettek bennünket. Még egyszer köszönet a cikkben felsorolt összes támogatónknak és végül, de nem utolsósorban
óriási taps és köszönet a mi sokoldalú rendszergazdánknak, Árva Bélának. Ti keltettétek életre a mesét, ami ráadásul
nem is ért itt véget.
Kozma Zsófia

A tanév kezdete óta polgárőreink a rendőrséggel karöltve, minden tanítási
napon segítik a diákok és tanáraik biztonságos átkelését az iskola környékén.
Turucz József

