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TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatom a röszkei
lakosokat, hogy a
hulladékszállítással
kapcsolatos ügyintézés
fogadónapja a
Polgármesteri Hivatal
földszint KONFERENCIA
TEREMBEN (bejövetel a
kábeltévé felől) lesz
megtartva legközelebb
2021. november 30-án,
KEDDEN 8 órától 12 óráig.
Felhívom azon lakosok
figyelmét, akik kérték a
hulladékszállítási szolgáltatás
szüneteltetését a 2021. évre
és továbbra is van olyan
ingatlanuk, ami jövőre is
használaton kívül, üresen áll,
azok jelenjenek meg a
fogadónapon a fent említett
helyen és időpontban
személyigazolványukkal,
lakcímkártyával,
mivel a díjfizetésre
vonatkozó mentesség
2021. december 31-én lejár.
Kiss József
ügyintéző
Tisztelt Röszkeiek!
2021. november 9. napjától
a Mobilizált Kormányablak
Ügyfélszolgálat, azaz a
„Kormánybusz”
ügyfélfogadása szünetel.
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A röszkei Beretzk Péter Természetvédelmi és Kulturális
Hagyományőrző Klub csatlakozott a „Good food, good farming”
– Egészséges étel helyi gazdáktól nemzetközi kampányhoz,
melynek keretében a röszkei Paprika Múzeummal karöltve
létrehozták az I. Röszkei Rózsapaprika Napot. 2021.
októberében számos európai országban rendeznek akciónapokat,
ahol a helyi élelmiszer előállítást, a kistermelőket és a vidéki
megélhetést támogatják. A kampány hazai koordinátora a
Magyar Természetvédők Szövetsége.

A röszkei Beretzk Péter Klub és a Paprika Múzeum az alábbi
programmal csatlakozott az európai uniós kampányhoz: az
Egészséges étel helyi gazdáktól kampány legjobb élő példája a
szegedi paprika termelői közössége. A szegedi paprika, mint
helyi és hagyományos termék a szegedi tájkörzetben, a DélAlföldön terem, fűszerpaprika termelő családok százai
termesztik, feldolgozzák és helyi termelői piacokon értékesítik a
fűszerpaprika őrleményeket. Az I. Röszkei Rózsapaprika Napon,
2021. október 16-án, a Paprika Múzeum ingyenes
tárlatvezetésekkel, paprikás ételek kóstolójával, fűszerpaprikaőrlemények bemutatójával, paprikafűzéssel és paprikatöréssel
várta a vendégeket.
Az I. Röszkei Rózsapaprika Napon az időjárás kedvezett az
eseménynek, hűvös, de napos idő volt, sok-sok jókedvű
emberrel. A legkedvesebb program a paprikafűzés és paprikatörés volt,
gyakran a
gyerekek
a nagyszülőkkel együtt fűzték a paprikát, közben visszaemlékeztek a
régi szép időkre. Elfogyott 2 nagybogrács pásztortarhonya,
felfűztek 40 kiló nyers fűszerpaprikát, famozsárban megtörtek
10 kiló fűszerpaprika félterméket, amit haza is vihettek a
látogatók. Sokan megpróbálták csípősségi sorrendbe állítani a
különböző fűszerpaprika-őrleményeket és kóstolták a helyi
termelők paprikáit a paprika malomból.
(folyt. a köv. oldalon)
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A múzeumi gyereksarok kiosztott 12 db szegedi édes fűszerpaprika csomagot a kincskereső gyerekeknek, akik paprikás
zsákokat számoltak, Paprika Jancsival ismerkedtek, azonosították a paprikakülüt és a szegedi papucsot és megkeresték
Szent-Györgyi Albertet a múzeumban. A tárlatvezetések és beszélgetések során hangsúlyt fektettünk a helyi gazdák
terményeire, a termelői paprikák kézműves és hagyományos jellegére, a helyi piacok elérhetőségeire. Több mint 150-en
voltak kíváncsiak a szegedi rózsapaprikára. További információ: Molnár Anita, egyesületi elnök, a Röszkei
Paprika Múzeum alapítója, vezetője, beretzk.peter@gmail.com, tel: + 36 30 371 8044
Az esemény megszervezését az Európai Unió IMCAP Programja támogatta.

ÚJ - Megjelent a végleges felhívás: 100%-os támogatású lakossági napelem pályázat
Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes
rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók
be a pályázati kérelmek. A pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú
ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló
energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az
épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul.
Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek.
A felhívásra kérelmet kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be, aki
a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
b) a beruházással érintett ingatlanban tulajdonnal rendelkezik és
c) megfelel a jövedelmi előírásnak: azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a
beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben
jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó
összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. Bővebben: https://napelem.palyazat.gov.hu/
Déli Napfény LEADER Egyesület

MÁRTON-NAPI LIBASÁGOK
Úgy tartja a magyar néphagyomány, hogy „aki Márton napján libát nem
eszik, az egész évben éhezik”. Igaz, hogy sült libát nem ettünk, de november
13-án 14 órától fergeteges Márton- napi libaságokra vártuk az érdeklődőket.
Volt itt lámpás készítés, Mesekocsi Színház előadásában Ludas Matyi zenés
mesejáték, lámpás felvonulás, éneklés, tábortűz, forró tea és az
elmaradhatatlan finom libazsírral megkent zsíros kenyér. A programot
lámpások készítésével kezdtük, melyet a Mesekocsi Színház előadása
követett. A zenés mesejátékot követően elindultunk a felvonulásra. Ábrahám
Judit tanárnő és Varga Réka Márton napi énekei, illetve a sok egyénileg és
nagyon kreatívan elkészített lámpás fénye emelte a felvonulás hangulatát. A
plébánia udvarára érkezve már várt minket a tábortűz, ahol Kiss Gábor tanár
úr felolvasta Szent Márton legendájának történetét. A hideg ellenére jó volt egy kicsit a tábortűz és kellemes zene mellett
beszélgetni, emlékeket felidézni. Az esti tábortűznek van egy meghittsége, amely minden embert arra késztet, hogy
visszaemlékezzen a gyerekkorára, fiatalságára. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek programunkra és velünk
együtt részesei voltak az első alkalommal megrendezésre kerülő Márton-napi lábaságoknak. Külön szeretném megköszönni
mindazoknak a közreműködését, akik nélkül nem jöhetett volna létre a program. Liszkai Tamás plébános úrnak a
támogatását, Ábrahám Juditnak, Varga Rékának és végül, de nem utolsó sorban Kiss Gábornak. Jó volt együtt lenni. Bízom
abban, hogy jövőre is találkozunk.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi
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Októberi írásomban tévesen említettem az Ópusztaszerre
szervezett tanulmányi kirándulás időpontját, mert az már
októberben megvalósult. Október 19-én fél 2-kor 57-en
indultunk az Önkormányzat épülete elől, 7.-8.-os diákok,
2 kísérő tanár. 3 mikrobusz és a vadászok terepjárói
szállították a lelkes csapatot az Ópusztaszeri
Emlékparkba. A program a kupola első szintjén látható
Feszty Körkép megtekintésével kezdődött, amit a
résztvevők többsége még nem látott. Értékes információt
kaptunk a magyarok Kárpát-medencébe történő
bejöveteléről, a honfoglalásért folytatott csatákról és az
akkori életről. Felfelé haladva a Szeged környéki fűszer
paprika termelés múltját bemutató kiállítás után
elérkeztünk a legfelső szinten kialakított állandó
vadászati kiállításhoz. Ezt a szakértelemmel összeállított,
gazdag kiállítási anyagból álló bemutatót a CsongrádCsanád megyei Vadászkamara munkatársai készítették
el. A gyűjtemény egy része a megyei vadászok
adományaiból áll, a trófeák nagy részét pedig egy
budapesti vadász ajánlotta fel a kiállítás részére. A
megyében vadászható hasznos vadfajok, és dúvadak
preparált példányaival is találkozhattunk a bemutatón.
Pinjung Emil térségi fővadász szakszerű vezetésével
nézhettük végig a látványos kiállítást. Mezősi Rudolf, a
vadásztársaság elnöke megismertette a hallgatósággal a
társaság tevékenységét, Szekeres Péter hivatásos vadász
a szőrmés és szárnyas kártevők gyérítésére használt
csapdák működését ismertette. A látottakat, hallottakat
összegezve, reméljük, hogy hasznos információkkal
gazdagodtak a résztvevők. Indulás előtt a gyepen mini
piknik zárta a kirándulást, szendviccsel és ásványvízzel a
kezükben beszélgettek a látottakról a diákok. Köszönet
illeti a tanulmányi kirándulás fő szervezőjét, Mezősi
Rudolfot és az alább felsorolt segítőket: Dr. Törő Sándor,
Szirovicza Róbert, László Gábor, Filip Péter, id.
Szekeres Miklós, ifj. Szekeres Miklós, Csonka Imre,
Csonka Norbert, Kószó Ádám, Mezősi Rudolf, Mezősi
Nikoletta, Antal Tibor, Újhelyi Roland, Tsereteli George,

Szekeres Péter, Juhász Pál, Király László, Németh
István, Horváth József, Horváth Ákos, Kapás Lajos,
Röszkei FTVT.
November 4-én, 5-én olasz bérvadászok mezei nyúlra
vadásztak a területen. Kellemes időben, jó hangulatban
sikeresen terítékre hozták az általuk kívánt
vadmennyiséget és elégedetten távoztak. November 6-án
az első nyúl és fácánkakas vadászatra gyülekeztek a
röszkei vadászok. Mindenkinek sikerült hazavinni a
vadászrészt. A területen látott vadmennyiség alapján az
egész szezonban eredményes társas vadászatokra lehet
számítani.
Ebben az évben, októberben és november elején nagyon
kellemes őszi hangulatban teltek napjaim, és bevallom az évek múlásával- a kedvenc tavaszi hónapok helyét az
ősz veszi át a szívemben. Az udvaron, a nyírfák alatt
üldögélve úgy élem meg a lombhullást, mintha arany
tallérok hullanának a zöld gyepre, sárga szőnyeggé
változtatva azt. A nyári virágok már nem díszlenek, de a
kapu mellett harsogó piros színben pompázik a tűztövis.
Bogyókkal tömött ágaiból szeretteink sírjára is jutott, az
itt maradók pedig a fekete rigók téli csemegéje lesznek.
Ehhez a hangulathoz illő verssorok jutottak eszembe, és
ezzel az idézettel zárom most írásomat.
Áprily Lajos: Ajánlás
"Ne haragudj. A rét deres volt,
a havasok nagyon lilák,
s az erdő óriás vörös folt,
ne haragudj, nem volt virág.
De puszta kézzel mégsem jöttem:
hol a halál nagyon zenél,
sziromtalan csokrot kötöttem,
piros bogyó, piros levél.
S most add a lelked: karcsú váza,
mely őrzi még a nyár boráts a hervadás vörös varázsa
most ráborítja bíborát ".
Karikó József

Október 23-án tartottuk az évadzáró egyéni feeder botos horgászversenyünket. Annak ellenére, hogy több szegedi és
Szeged környéki horgászegyesület is versenyt rendezett, 21 fő nevezett a mi versenyünkre. Sajnos a halak nem akartak
velünk ünnepelni és nagyon passzívak voltak. Csak 8 horgásznak sikerült halat fogni, összesen 4610 gramm halat
fogtak ki. Ilyen gyenge eredmény még nem született. Ennek ellenére jóízűen elfogyasztottuk a verseny végén Asztalos
Feri gulyáslevesét és együtt eltöltöttünk egy kellemes napot. Helyezések: 1. Szávin Jovan (2270 gr), 2. Csikós Árpád
(580 gr), 3. Kovács György (540 gr). Legnagyobb hal: Szávin Jovan (2270 gr)
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A 4. osztályos tanulók feladatul
kapták, hogy írjanak meséket.
Nagy lelkesedéssel fogtak hozzá,
s
valóban
szebbnél-szebb
alkotások születtek. E sorozatban
szeretnénk bemutatni a kis
meseírók szárnypróbálgatásait
(Kozmáné Vastag Judit)

A kisegér vándorútja
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kisegér. Ez a kisegér
egyszer elhatározta, hogy világgá
megy.
Ment-mendegélt, és közben
nagyon megéhezett. – Ó, bárcsak
ehetnék egy sajtot! – gondolta
magában. Egyszer csak látja,
hogy egy cinke ül a faágon.
Leröppen, és megkérdi a
kisegeret: - Mi járatban vagy
erre? – Vándorúton vagyok, és
nagyon megéheztem. Azt mondja
a cinke: - Én tudom, hogy hol
ehetsz. Kimész az erdőből, és
bemész az egyik házba. –
Köszönöm a segítséget! –
mondta a kisegér, és elszaladt az
erdő széle felé. Amint fut,
találkozik egy kandúrral. Nagyon
megijedt, és hazafutott.
Eldöntötte, hogy mindenhol jó,
de a legjobb otthon! Talán akad
egy kis sajt ottan is.
László Iringó, 4.a

Az ópusztaszeri kaland
Egy szép őszi délután történt, hogy a Röszkei Vadásztársaság meghívására
ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Délután 13 óra körül indultunk az iskola elől buszokkal és autókkal. Az út nagyon jó
volt, és gyorsan eltelt. Mikor megérkeztünk, a Rotunda felé vettük az irányt, közben
megnéztük a Solar Parkot, valamint az Árpád és vezérei szoborcsoportot, ezt viszont
csak az láthatta, akinek volt energiája felszaladni a dombra. A szobrok nagyon
valóságosak voltak. Ezután tovább indultunk, hogy megnézhessük a Feszty-körképet. Az
épületben egy sötét folyosón át jutottunk be a fő látványossághoz. Mindenki ledöbbent,
mert az alkotás lélegzetelállító volt. Nem csak a mérete miatt (ami 2,5 m magas és 12 m
széles), hanem az elrendezése és kidolgozottsága miatt is. Olyan volt, mintha az akkori
világba csöppentünk volna. Kár, hogy csak rövid ideig lehetett nézni, mert igazán sok
felfedezni való volt rajta. Visszamentünk a földszintre és megtekintettük a Vadászati
Kiállítást, ahol őz, szarvas és vaddisznó trófeákat, valamint kitömött állatokat és
csapdákat lehetett látni. Majd a Régészeti Kiállítás következett. Nagyon érdekes volt,
mert korabeli használati tárgyakat, ékszereket, lószerszámokat ismerhettünk meg. Ezzel
véget is ért az Emlékpark látogatása. Több mindent sajnos most nem tudtunk megnézni,
mert itt olyan sok érdekesség van, hogy ahhoz egy egész napot kellett volna itt tölteni.
Visszasétáltunk a járművekhez, és egy kis uzsonna után haza kellett indulnunk.
Köszönjük szépen a szervezőknek ezt az emlékezetes délutánt!
Szoboszlai Réka és Tamási Barbara Petra 7.o.

1956. október 23-ra emlékeztünk
Október 22-én ünnepeltük a forradalom napját a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol
a nyolcadikosok adtak elő műsort. A diákok jelenetekkel, versekkel idézték fel
történelmünk tragikus időszakát és a forradalmi eseményeket. Kissné Veres Györgyi
tanárnő és osztálya színvonalas előadással ajándékozott meg bennünket.
Lélegzetvisszafojtva, csendben néztük az ünnepi megemlékezést. A hangtechnikai
segítséget Szekeresné Ábrahám Gyöngyinek köszönhetjük.

Bábszínházban jártunk!
November 15-én eljött hozzánk a
vajdasági
Jancsi
bohóc
bábszínháza Egyesület, hogy
bemutassák nekünk Gárdonyi
Géza: Ugri meg Bugri című
bábelőadásukat.
Az
alsós
évfolyamok két külön csoportban
tekinthették meg a műsort és
remekül szórakoztak. A tanulók
sokszor segítették a két kis
főszereplőt
a
kalandozásaik
közben, és az előadás végén a
művészek
keresztrejtvénnyel
lepték meg őket, amit magukkal
is vihettek.

Filharmónia koncert
A Filharmónia koncertsorozat keretei között október 14-én a Tisza Kvintett rézfúvós
zenekar hangversenyét csodálhatták meg iskolánk tanulói. Minden hangszer hangját és
kialakítását egyenként is megismerhettünk. A program helyszínét a röszkei Közösségi
színtér és Könyvtári, Információs és Közösségi Hely biztosította.

„Dúdol a szél, szelet kavar,
mindenfelé színes avar.
Erdőt díszít ősz, a tarka,
paplant keres rigó, szarka.
Páfránypárnán sünfiókák,
odúikban csöndes rókák.
Sehol virág, sehol ember,
közelít álmos november."
/Hétvári Andrea: November/
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Továbbra is az ősz témakörét
bővítjük az óvodában és a
bölcsődében egyaránt. Az őszi
betakarítási
projekt
után
megrendezésre került az Őszijátékdal fűzés, ahol az óvoda
nagyjai mutathatták meg, milyen
ügyesen énekelnek, táncolnak, verselnek, mondókáznak társaikkal
és önállóan egyaránt. A gyermekek számára mindig fontos ez az
esemény, hiszen népies viseletben léphetnek a közönség elé, ahol
különféle daljátékokat játszhatnak el, ezzel is erősítve a
néphagyományokat.
A továbbiakban folyamatos lesz az ősz-tél eleji témák változatos és
játékos feldolgozása, a gyermekek további élményekhez juttatása.
Beszélgetünk az őszi időjárásról, a lombhullásról, az öltözködésről,
a rejtőzködő, téli álomra készülő állatokról. Megfigyeljük az
időjárás változásait élményszerző sétáink alkalmával, vagy az
udvaron töltött szabad játék folyamán, ahol lehetőség van az őszi
kerti munkák gyakorlására, elsajátítására (pl.: levelek gereblyézése,
sepregetés, komposztáló használata). Ezzel is segítjük
gyermekeinket a fenntartható jövő felé és megmutatjuk a természet
szeretetének fontosságát. Ezek mellett megkezdődik a befelé
figyelés időszaka is: megismerjük önmagunkat, társainkat.
Foglalkozunk a testünk témakörrel: ki hogy néz ki? Kinek milyen
színű a haja, a szeme, ki mekkora? stb.

Nagyok játékdal-fűzése

Saját savanyúságot készítettünk

Tökös játékok a Nyuszi csoportban

Természetesen a hagyományokra is nagy hangsúlyt fektetünk,
hiszen november közepén a Márton-napi szokásokról
beszélgetünk, amelyet különféle tevékenységekben megjelenő
játékos formában dolgozunk fel.
Folyamatosan sok mesével ismerkednek meg a gyermekek,
amelyet bábozással, dramatizálással színesítünk. Eközben
fejlődik
együttműködési
képességük,
kommunikációs,
metakommunikációs és nyelvi kifejezőkészségük. November
végén már az adventi időszakra hangolódunk és december
elején, várjuk a Mikulást. Felhívjuk minden szülő figyelmét,
hogy a további programjaink megvalósulását az aktuális
veszélyhelyzet
befolyásolhatja!
Megértéseteket
és
együttműködéseteket előre is köszönjük szépen!

KÖSZÖNJÜK:
• Papdi Norbert édesanyjának a sok kartonpapírt, amiből a
Napraforgó csoportos gyermekek barkácsolhatnak.
• Dobó Levente apukájának a fiókszerelést a Méhecske
csoportban.
• a bölcsődéseknek ajándékozott udvari játékokat Bicók Luca
anyukájának.
• Lippai György anyukájának az őszi kopogtatót, illetve Pintér
Zétény anyukájának a Süni csoportnak ajándékozott játékokat.
• Korom Péter családjának a sütőtököt, melyet a Manótanya
csoport gyermekei csemegéztek meg.
Varázslatos bábmese a Süniknél
• egykori óvodásaink családjának, hogy még most is támogatják
a Manótanya csoportot: Kószó Emma és Panna szüleinek a soksok finom kukoricát, céklát, sütőtököt, Sáry-Balogh Csermely és Levente édesanyjának a sok hasznos használati
tárgyat.
(folyt. a köv. oldalon)
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NAPTÁRUNK:
• Az iskolafelé kacsingató gyermekek szüleivel november-december hónapokban beszélgetéseket folytatnak az
óvodapedagógusok a DIFER mérések eredményéről és a gyermekek megfigyeléseinek tapasztalatairól – az
iskolaérettségre fókuszálva.
• A járványügyi helyzetre való tekintettel a november-december hónapokra tervezett szülőkkel való közös
programjainkat (középsős korúak mesejátéka, adventi készülődés, karácsonyi hangverseny) nem tartjuk meg.
Az adventi időszakban, az ünnepekre hangolódást, készülődést nem intézményi, hanem csoportszinten valósítjuk
meg.
Lehotáné Garan Anikó
óvodapedagógus

JÁTSZANI ÉS KÜZDENI IS TUDNAK
A Csongrád-Csanád megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokság elmúlt négy fordulójában
egyszer nyert, háromszor döntetlent játszott a
Röszke SK csapata, amely még őrizte veretlenségét
a bajnoki hajrá előtt.
RÖSZKE-CSONGRÁD 3-3 (1-3)
Röszke: Kurucsai – Papp K. (Pipicz Zs., 65.),
Szilágyi Á., Resch, Tari Z. - Tanács A., Papdi Cs.
(Olajos, 68.) - Fodor N. - Szekeres Á. (Mádi J.,
69.), Mulati D., Zámbó B. Játékos-edző: Papdi
Csaba,
Gólszerzők: Fodor N. (31.), Resch (70.), Mulati D.
(85.), ill. Borda Sz. (4.), Szőrfi (7.), Kanász-Nagy
M. (38., 11-esből).
ÁSOTTHALOM-RÖSZKE 0-0
Mulati Dániel (fotó: Vida-Szűcs István)
Röszke: Kurucsai – Pipicz Zs. (Ördög B., 75.),
Tanács R., Resch, Tari Z. - Tanács A., Olajos – Fodor N. - Szekeres, Mulati D., Zámbó B. Edző: Papdi Csaba.
RÖSZKE-KISTELEK 5-1 (4-0)
Röszke: Kurucsai (Ördög D., 84.) - Tanács R., Szilágyi Á., Resch, Tari Z. (Pipicz Zs., a szünetben) – Tanács A.
(Szekeres, a szünetben), Fodor N. - Papdi Cs. (Tóth E., 68.) - Papp K. (Kürthy, 84.), Mulati D., Zámbó B. Játékosedző: Papdi Csaba, Gólszerzők: Tanács R. (5.), Zámbó B. (13., 35., 48.), Papp K. (39.), ill. Szabó G. (89.).
Kiállítva: Resch (63.).
ZSOMBÓ-RÖSZKE 3-3 (0-2)
Röszke: Kurucsai – Papp K., Tanács R., Ördögh Á., Tari Z. - Papdi Cs., Fodor N. (Mádi J., 67,) - Szilágyi – Szekeres
(Császár, 76.), Mulati D., Zámbó B. Játékos-edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Mihálffy Zs. (63., 71., 79.), ill. Mulati D. (23.), Zámbó B. (26.), Szilágyi Á. (88.).
Papdi Csaba vezetőedző: - Mindenki maximálisan
odatette magát a rangadókon, amelyeken a tétnek
megfelelő játékot mutattunk be, és nem az
osztálynak megfelelő, hanem annál sokkal jobb
színvonalon. A szurkolók is jól szórakoztak,
élvezetes, látványos összecsapásokat játszottunk.
Ezt kell tovább vinni, küzdeni kell, az edzéseken és
a meccseken is mind fizikálisan, mind mentálisan
rendben kell lennie mindenkinek. Kétszer sikerült
hátrányból pontot menteni, a Csongrád ellen mínusz
kettőről, és ez megmutatja, hogy a csapat nem csak
játszani, hanem küzdeni is nagyon tud. A Baks
elleni meccs előtt mi voltunk az osztály egyetlen
veretlen csapata, és ez azt gondolom, nagy szó.
Mádi József

8.oldal

Tájékoztató a Magyar
Honvédség szolgálati
formáiról, illetve
középiskolai továbbtanulási-, és ösztöndíj
lehetőségeiről
A Magyar Honvédség ismét lehetővé teszi a jelentkezést az Önkéntes
Katonai Szolgálatra
(ÖKSZ). A jelentkezés
határideje 2021. 12.15.,
az alapkiképzésre bevonulás pedig 2022. januárjában várható.
Az új típusú szolgálati
formára nagykorú, belföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek,
akiknek legalább általános iskolai végzettségük
van. A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet,
valamint egészségügyi
(háziorvosi) és pszichológiai vizsgálaton való
megfelelés.
2022. szeptemberében megkezdődik az oktatás az ország második honvéd
középiskolájában a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiumban,
ahová a rendes felvételi eljárás keretein belül már most is jelentkezhetnek azok az
általános iskolás diákok, akik tanulmányaikat ebben az intézményben szeretnék majd
folytatni. Az új honvéd középiskola 4 éves honvéd kadét közismereti (gimnáziumi)
képzést emelt óraszámú angol nyelvi oktatással, illetve 5 éves honvéd kadét ágazati
szakképzést kínál leendő diákjai számára. A kollégium elhelyezése ingyenes. A Béri
Balogh Ádám Ösztöndíj a honvéd kadétoknak alanyi jogon jár, összege a tanulmányi
átlagtól függően akár 48.546 forint is lehet havonta.
További információ a www.roszke.hu oldalon található!

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó: 112
Röszkei Rendőrőrs: 273234, Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészet: 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 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
Áramszolgáltató: 565-780
Gázszolgáltató hibabejelentő: 06-1/474-9999, 20/4749999, 30/474-9999, 70/4749999
Alföldvíz: 06-80/922-334
Szennyvíz-és víz hibabejelentő: 06-80/922-333
Hulladékgazdálkodási Kft.:
62/777-177, hulladékudvar
nyitva: hétfő, péntek és
szombat: 8-16.20; kedd,
csütörtök: 10-18.20,
ebédszünet: 12-12.20
Takarékbank: 273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Szekeres Péter hiv. vadász
(vadőr): 30/744-3302
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Elektromos kivitelezéssel
foglalkozó cég keres
Szeged és környéki
munkavégzésre

VILLANYSZERELŐ és
VAGYONVÉDELMI
SZERELŐ
munkakörökbe
munkavállalókat hosszútávra.
Amit biztosítunk: versenyképes
bérezés, munkaruha, bejárás.
Érdeklődni a +3620/953-4513-as
mobilszámon lehet.

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

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

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

a Szöghy Temetkezés
megnyitotta új kirendeltségét a

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

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

KÉSÉLEZÉS
Ismét vállalok késélezést, rövid határidővel!
Konyhakés, húsdaráló kés, lyukas tárcsa,
bárd. Fémfúró élezés is!
Hódi János 70/935-4963

A
Röszkei
Polgárőr
Egyesület
köszöni
mindazoknak, akik SZJA 1 %-ával támogatták a
szervezetet. A felajánlásokból 277.390 Ft-ot kaptunk,
amelyet üzemanyag beszerzésre fordítunk.

10.oldal
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ÖRÖK KÖRFORGÁS
Feladványunk két kiemelt
sorában Ursula Kroeber La
Guin elgondolkodtató
megállapítása rejtőzködik.
Az előző havi rejtvény
helyes megfejtése:
Ára van az életnek s a halálnak
is. Akár érkezel, akár távozol,
fizetned kell érte.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
ÖRDÖG CSILLA
(Röszke, Bercsényi u.)
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.

12.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 ADVENTBEN: kedd, 6.30 óra: RORATE-mise, szerda, 6.30 óra: RORATE-mise
csütörtök, 6.30 óra: RORATE-mise, vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
KERESZTELÉS:
2021. 10. 03.: Csóré Zalán,
Csóré Zoltán és Börcsök Eszter gyermeke
2021. 10. 17.: Cemere Iringó,
Cemere Szabolcs és Papdi Nikolett gyermeke

TEMETÉS:
2021. 10. 14.: Ördögh Antal
(†2021. 10. 05., életének 62. évében)
2021. 10. 21.: Papp Józsefné Lázár Mária
(†2021. 10. 10., életének 91. évében)
2021. 10. 26.: Király Ferenc
(†2021. 09. 20., életének 92. évében)

Adventi időszakban, december 23-ig kedden, szerdán és csütörtökön Rorate miséket tartunk 6.30 órai kezdettel.
Ezeken a napokon nem lesznek este szentmisék vagy más liturgikus alkalmak.
Idén is megtartjuk a betlehemezést, de a járványhelyzetre való tekintettel nem a házakhoz viszik el a
betlehemesek Urunk születésének örömhírét, hanem előre kijelölt időpontokban és szabadtéri helyszíneken (bel- és
külterületen) adják elő a betlehemes játékot. A pontos programról később adunk tájékoztatást.
A templom padsorai mögött idén is találunk jótékonysági Karitász-vásárt felajánlott ajándékokból, tetszés
szerinti adomány ellenében, ill. a Karitász-persely melletti újságos asztalon naptárak és kalendáriumok is kaphatók
(rögzített árban). A befolyt pénzt a Karitász karácsonyi csomagjainak összeállítására fordítjuk.
Várunk továbbá élelmiszer- és tűzifa adományokat szegény sorsú röszkei családok megsegítésére.
Felajánlásaikat megtehetik a sekrestyében, a plébániahivatalban, Császár Antalnál, egyházközségünk gondnokánál, ill.
a Karitász-csoport munkatársainál.
MINDEN RÖSZKEI LAKOSNAK MEGHITT ADVENTI IDŐSZAKOT KÍVÁN
A RÖSZKEI PÁDUAI SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG!

BÉRMÁLÁS

A bérmálás szavunk a latin confirmatic (megerősítés) szó
"firm"szótagjának a lengyel, cseh és szlovák nyelvekben birm,
majd a birmatovaty átformálásából került nyelvünkbe.
A Röszkei Római Katolikus
Templomban november 6-án
szombaton délután 17 órakor
kezdődött az ünnepi szertartás. A járványügyi előírások betartása mellett népes
gyülekezet jelent meg a templomban. A keresztszülők és rokonok jelenlétében
Kovács József főtisztelendő püspöki helynök adta át a szentlélek ajándékát a
bérmálkozó fiataloknak. A szertartás ünnepi hangulatát főtisztelendő atya a
szentmise végén, saját élete emlékezetes pillanatainak fölidézésével tette igazán
meghitté.
Turucz József
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Egy boszorkányos este hozzávalói: rengeteg kifaragásra
váró tök, rémisztő dekoráció, tetemes mennyiségű édesség,
és rettenetesen sok rettenetes jelmezbe bújt, rettentő hangos
gyerek. Ezután az egészet tegyük egy üstbe, kavarjuk meg,
fessük ki az arcukat, szórjunk rájuk csillámport, vagy igény
szerint tetoválhatjuk is őket vele. A végén pedig fogjuk az
összes hozzávalót és főzzük ki… legalábbis azt, hogy
hogyan vonjunk be a játékba olyan sok szülőt és felnőttet,
amennyit csak tudunk. Mert ugye a felnőttek komolyak és
nem bújnak jelmezbe, pláne nem kísérgetnek gyerekeket az
éjszakában mindenféle csokicsaló badarságokra… de
szerencsére ezek a felnőttek máshol laknak. Mert itt minden
felnőtt tudja, hogy van egy dolog, ami mindennél
fontosabb, amiért megéri jelmezt fabrikálni, újra gyereknek
lenni, 3 és fél órát sétálni zseblámpával, dekorálni és
készülni, ez pedig nem más, mint a gyerekeknek adott
élmények, és a közösen megélt, megismételhetetlen pillanatok, mert ezek a szív fűtőanyagai, olyan apró emlékőrök,
amik segítenek abban, hogy soha ne vesszen ki belőlünk a varázslat. Röszkén, október 30-án pedig bőven jutott belőlük
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Művelődési Házzal közös rendezvényünket
már régóta terveztem, hiszen a gyerekek
évről-évre mondogatták, hogy minden
vágyuk, hogy egyszer nálunk is legyen
Halloween.
Aki
látott
már
kérlelő
gyerekszemet, pontosan tudja, hogy csak idő
kérdése volt, mikor adja be valamelyikünk a
derekát, de azt álmunkban sem gondoltunk,
hogy ennyien partnereink lesztek abban, hogy
megörvendeztessük őket.
A már sok éves hagyományokkal rendelkező
tökfaragó délután idén kiegészült jelmezversennyel, csillámtetoválással, arcfestéssel és
a szülőknek hála, a rég várt Csokit vagy
csalunk, cukorgyűjtő estével is.
(folyt. a köv. oldalon)
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A Művelődési Ház rettenetesen jóra sikeredett dekorációi közül egyre több kis
boszorka, szörnyeteg, szuperhős bukkant fel, hogy kezdetét vehesse a szörnyen jó
buli. A Tökfaragók erősen küzdöttek az elemekkel, de végül mind egyedi, kreatív,
sőt művészi alkotással örvendeztették meg a zsűrit. A jelmezverseny is
bővelkedett meglepetésekben, leginkább
azért, mert sokszor fogalmunk sem volt
róla, ki lapul a maszk alatt. A rendezvény
ideje alatt folyamatos volt a gyerekek
csillámtetkóval, arcfestéssel és édességgel
történő ellátása is, majd amint leszállt az éj,
3 csapatban hagytuk el a nagytermet, hogy
meghódítsuk Röszke utcáit és végre a
vágyott Csokit vagy csalunk kiáltással
kopoghassunk be a minket fogadó házakhoz.
No de mit is érne egy boszorkányos est varázslat nélkül? Ezt a hozzávalót a
szülők tették hozzá. Ezúton szeretnénk megköszönni a rengeteg készülődést, a
rögtönzött műsorokat, az elképesztő jelmezeket és dekorációkat és azt a sok
munkát, amivel igazán feledhetetlenné tettétek a gyerekek számára ezt az estét.
Köszönjük, hogy felnőttként se felejtettétek el a gyerekkor varázslattal teli világát és sokan velük együtt játszottatok.
Köszönjük a fiatal és felnőtt segítők kíséretét, a rengeteg felajánlást, cukrot, Csillag Éva virágkertésznek a faragásra
felajánlott tököket, Székely Péternek a hatalmas mennyiségű dísztököt, Molnárné Vér Ágnes alpolgármester asszony
zsűrizésben történő részvételét, Szekeresné Ábrahám Gyöngyinek a sok szervezést, segítséget és köszönjük
mindenkinek, aki munkájával részt vállalt abban, hogy ezzel a rendezvénnyel mosolyt csaljunk a gyerekek arcára.
A 3 és fél órás séta után kicsit megfáradva, de hatalmas vigyorral indult haza a sok kis és nagy jelmezes, mert az
édességgel csordultig töltött kis vödrök és zsebek mellé a szívek is megteltek. Tele voltak kalandokkal, élményekkel,
nevetéssel és varázslattal, amik remélem nekik is segítenek majd emlékezni és egyszer továbbadni a gyerekkor bűvös,
édes, kalandos csodáit.
Zsófia Kozma
_______________________________________________________________________________________________
Szegedi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felhívása

BENÁK ZSOMBOR

PAPP ÁDÁM

2021.10.21.
Anya: Benák Alexandra
Apa: Benák Zsolt

2021.09.20.
Anya: Papp-Kiss Emese
Apa: Papp Attila

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete nevében köszönjük
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogatták szervezetünket.
A felajánlásokból 124.174 Ft-ot kaptunk, amelyet az egészséges
életmódhoz kapcsolódó programjaink lebonyolítására fordítunk.

Röszkén a napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző 20 percig
lehet beszállítani. A hulladékudvart a napi zárásig az
ügyfelek elhagyni kötelesek. Az ebédszünetre való
tekintettel az utolsó ügyfelet a munkaközi szünet
előtt 20 perccel engedjük
be, hogy a szünetig a lakos
elhagyja a területet. Kérjük
a fent leírtak tudomásul
vételét!
NYITVATARTÁS
Ebédidő: 12.00 – 12.20
Hétfő: 8.00-16.20
Kedd: 10.00-18.20
Szerda: Csütörtök: 10.00-18.20
Péntek: 8.00-16.20
Szombat: 8.00-16.20
Vasárnap: Hivatalos ünnepnapokon zárva!

