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December

A SIMPLEX
GYÓGYSZERTÁR

december 24-én
ZÁRVA lesz!
December 31-én

12.30-ig lesz nyitva!
TISZTELT TERMELŐK!
Az ünnepekre való tekintettel
szabadságon tartózkodom
12.23.-01.04. között.
Akinek halaszthatatlan
elintézni valója van, azt a
Kamaránál megteheti
Szegeden a Kossuth Lajos sgt.
17. szám alatt előzetes időpont
egyeztetés alapján az alábbi
telefonszámon: 06-62-423-360.
Szeged ügyelet:
december 27, 28, 29, 30, 31.
(Kossuth Lajos sgt. 17.)
Minden kedves röszkei
lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag boldog
Új Évet kívánok!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Üdvözlettel: falugazdász

2. oldal
Erdei iskola
Karácsonyi vers
Kedves ez az ünnep
A fenyőfa ága
Rajta fénylő gyertya
Álmodja az álmát
Csillagszóró fényét
Oly áhítva látjuk
Nyugalmat hoz nékünk
Igaz hittel várjuk
Vigaszt hozzon reánk
Eme csodás napunk
Reményt a szívünkbe
Szeretettel kapunk
4.a osztály és Judit néni

November elején az osztállyal erdei iskolába mentünk Lakitelekre 5 napra.
A táborhelyünk nagyon szép volt. 6 ágyas szobákban voltunk elhelyezve, amiben 3
darab emeletes ágy volt. A programok is nagyon jók voltak. Sokat kirándultunk az
erdőben. Legtöbbször csapatban kellett munkálkodnunk. Tanultunk a vízről, a Tiszáról,
a holtághoz el is sétáltunk. Olyan feladatunk is volt, hogy rövid előadást kellett
készíteni a hallottakról. Mi nagyon viccesen oldottuk meg, a Titanikból kiindulva
készítettük el a prezentációt. Csütörtökön este a sötétben zseblámpával kellett papír
rókákat keresnünk. Nekem ez volt a kedvenc programom, mert nagyon izgalmas volt.
Előtte virslit sütöttünk, ami szintén nagyon jól sikerült. Ezután még táncversenyt is
rendeztünk! Sokat nevettünk, viccelődtünk. Minden nap egyéb feladataink is voltak.
Csapatokba osztva reggelit készítettünk elő, megterítettünk, és bizony minden egyes
étkezés után fel is takarítottunk. Az ebédet és a vacsorát egy közeli étteremből hozták,
ami nekem nagyon ízlett. Volt például rántott sajt, gyros, pizza, spagetti, brassói.
Vacsora után már általában szabad programunk volt, ilyenkor jöttünk-mentünk a szobák
között, jókat beszélgettünk, és sokat nevettünk. Az biztos, hogy ez az 5 nap nagyon szép
emlék marad, és többször is elmennék, ha lenne rá lehetőség.
Palencsár Miléna 5.o.

Karácsony
Karácsony, Te gyönyörű,
oly régóta várunk!
Békességed, nyugalmad
régóta áhítjuk.
A fenyőfa ágait
feldíszítjük szépen,
csillagszórók, gyertyácskák
fénylenek az éjben.
A fa alatt az ajándék
sok örömet adhat.
Békés, boldog karácsonyt
az egész világnak!
4.b osztály és Judit néni

Mezei futóverseny
Iskolánk tanulója Mádi Szabolcs
József a Diákolimpia Mezei futás
kategóriájában
első
helyen
végzett a körzeti versenyen, így
kvalifikálta magát a CsongrádCsanád megyei döntőbe, ahol az
előkelő III. helyezést érte
el.
Ezzel
a
fantasztikus
eredménnyel részt vehet a
Gödöllőn megrendezésre kerülő
Országos Diákolimpia Mezei
futóversenyén. Felkészítő és
kísérő tanár: Luxné Fodor Szilvia
Gratulálunk, csak így tovább!

Színházlátogatás
2021. december 2-án a Lázár Ervin Program keretében osztálytársaimmal Budapestre
utaztunk a Nemzeti Színházba.
Egy külön busz vitt minket egészen a végállomásig. A János vitézt néztük meg, mely
nagyon mókásan lett feldolgozva, így vidáman ültük végig. Mindenkinek nagyon
tetszett az ötletesen berendezett forgószínpad, és a látványos jelmezek.
Az előadás után gyönyörködtünk Budapest esti fényeiben, és elindultunk hazafelé. A
buszon sem unatkoztunk, sokat játszottunk. Nagyon gyorsan eltelt a nap! Köszönjük a
szervezőknek és a kísérőinknek, Györgyi néninek és Anna néninek.
Huttora Emília 8.o.

Labdarúgás
A tanév nem múlhat el labdarúgó verseny
nélkül. Az idei tanévben elsőként a IV.
korcsoportos Futsal Diákolimpia került
megrendezésre, ahol a körzeti versenyen
csapatunk megszerezte az I. helyezést!
A megyei döntőben pedig III. helyezést értek el
a fiúk. Ez azt jelenti, hogy Csongrád-Csanád
megye 3. legjobb IV. Korcsoportos Futsal
csapata a Röszkei Orbán Dénes Általános
Iskola csapata lett a 2021- 2022-es tanévben!
Gratulálunk fiúk! Csak így tovább!
Felkészítő és kísérő tanáruk:
Luxné Fodor Szilvia
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Karácsonyi csodáink…..
Más lesz ez a Karácsonyunk is, hiszen az elmúlt közel két évben annyi mindent
megéltünk, elfogadtunk, teljesítettünk és alkalmazkodtunk, s mégsem ünnepelhetünk
úgy, mint ahogyan a pandémiás időszak előtt.
Én mégis azt remélem, hogy Karácsony igéje, a csodálatos, a megismételhetetlen, a
fennkölt, a fenntartások és elvárások nélküli szeretet-érzés mindannyiunk szívéhez
odatalál az ünnep idején!
Hiszen hinnünk kell a harmóniában, melyre vágyik a lelkünk, a szépségben, melyet mi
teremtünk meg magunk körül, a szeretetben, mely továbbvisz az általunk igaznak vélt úton, s egyik
szeretetlépcsőről a másikra lépve juthatunk egyre közelebb Szentestéhez!
Amikor a röszkei Szent Antal téren az adventi vasárnapokon fellobbannak a gyertyák, s hallgatjuk Liszkai
Tamás atya szeretetteljes köszöntőjét, látjuk az önfeledten szaladgáló gyermekeket, a meghitten beszélgető
felnőtteket, a mosolygós koccintásokat a forralt bor vagy a tea fölött, azt gondolom, hogy mindig egy újabb
szeretet-lépcső fokkal feljebb lépünk!
A corona-vírus előtti években mennyit hallottam! Bárcsak az idei karácsony végre más lenne! Végre ne az
ajándékozásról, a szertartásos töltött káposztákról és a nagy lakomákról szólna csak, hanem a családról, a
gyermeki örömről, a szeretetteljes egymás felé fordulásról és a feltétel nélküli szeretetünkről! Hát, itt a nagy
alkalom! Ez a karácsony ebben a furcsa vírushelyzetes keretben egész más értelmet nyer, így a lényeg most nem
veszhet el! Most senkit nem érdekel a cukormáz, a drága ajándék, hiszen a legfontosabb a szeretteink egészsége,
a család boldogulása, és, hogy minden családtagunkat megölelhessünk Karácsony csodaszép estéjén! Én
elfogadom a nehézségeket, de arról is meg vagyok győződve, hogy számomra, számunkra semmi nem
lehetetlen, ha a hitünk, a szívünk és a lelkünk meggyőződéses szeretete vezérel bennünket!
Az ünnepek fényében felerősödhetnek az érzéseink, a jók és a rosszak egyaránt. A jó érzések még jobbakká
válhatnak, míg a rossz tapasztalások és történések elviselhetetlenül fájdalmasak lehetnek. A szegénység
szembesít az ajándékozás korlátaival, az egyedüllét fokozza a magány kínjait, a betegség még elesettebbé tesz az
ünnepek alatt. Nehéz ezeken az érzéseken felülemelkedni, mégis meg kell tenni! Emelkedjünk felül a gondokon,
bajokon és adjuk át magunkat az ünnep magasztos érzésének! Az adventi kalendárium utolsó ablakával tárjuk ki
mi is a szívünket, és tisztán, szeretettel forduljunk embertársainkhoz. Örüljünk magunk és mások örömének, a
Megváltó eljövetelének!
E gondolatok jegyében kívánok minden Röszkén élő családnak kegyelemteljes Karácsonyt, áldott, szép
ünnepeket!
Borbásné Márki Márta
polgármester

ÚJ - 100 millió Ft-ra is pályázhatnak a mezőgazdasági termelők turizmus fejlesztés céljából!
Megjelent a VP6-6.4.1–21 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése
felhívás, amely keretében vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők
vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, szálláshely fejlesztésére, akár 100 000 000 forint összegben.
A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők
induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket),
aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását
megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik
adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott. Bővebben: https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4890-uj-100-millio-ft-ra-is-palyazhatnak-amezogazdasagi-termelok-turizmus-fejlesztes-celjabol
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.10.27-ei üléséről:
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy pályázati felhívás keretében értékesíti az Újszentiván, külterület
052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű, 3093 m2 területű ingatlan tulajdonában álló
22285/100000 tulajdoni hányadát.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.11.22-ei üléséről:
Röszke Község Önkormányzata által az Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely
megnevezésű, 3093 m2 területű ingatlan tulajdonában álló 22285/100000 tulajdoni hányadára vonatkozó pályázati
felhívásra egy pályázat érkezett.
A Képviselő-testület határozatában megállapította, hogy a beérkezett pályázat a pályázati felhívásban meghatározott
feltételeknek nem felel meg, mivel a pályázati anyag nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot, így a testület
a benyújtott pályázatot érvénytelennek minősítette és új pályázati felhívást fogadott el.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.11.30-ai üléséről:
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával egyéb bevételek, illetve bevételi
többletek rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A módosítással az önkormányzat konszolidált bevételi és kiadási főösszege 250.515.431 Ft-tal került megemelésre.
A Képviselő-testület határozott arról, hogy a helyi adókra vonatkozó rendeleteit nem módosítja.
A testület elfogadta a Röszke Község Önkormányzata 2022. évi Ellenőrzési Programja című, a 2022. évi belső
ellenőrzési tervet tartalmazó dokumentumot és a 2022. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatát.
A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonában lévő kivett beépítetlen telkekre vonatkozó bérleti
szerződést, mely a 2022. január 1 - 2022. december 31. közötti időszakra szól.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Horgászegyesületünk ez évben valamennyi, a rendezvénynaptárban szereplő programot megvalósította, igaz a
járvány helyzetre való tekintettel más időpontokban. Decemberi vezetőségi ülésünkön meghatároztuk a 2022. év
feladatait, bízva abban, hogy egyéb külső tényezők nem befolyásolják jelentősen azok megvalósítását.
A fogási naplók leadási határideje 2022. február 28., mivel azok január 31-ig érvényesek.
2022. évben nem változik az ügyfélfogadási idő, továbbra is csütörtökönként 14-17 óra között várjuk
horgásztársainkat, azonban amíg a járványhelyzet fenn áll, egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az irodában.

2022. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR
2022. február 25. horgászvizsga
2022. március 26. évadnyitó páros feeder botos horgászverseny
2022. április 02. környezetvédelmi nap
2022. május 07. tavaszi csapat horgászverseny
2022. május 12. közgyűlés
2022. június 20-24–ig napközis horgásztábor (10-15 év közötti gyermekek részére)
2022. július 02. tizenegyedik röszkei halas nap (csapat csónakos horgászverseny, halászléfőző verseny)
2022. szeptember 03. gyermek horgászverseny
2022. október 15. őszi évadzáró egyéni feeder botos horgászverseny
A rendezvények időpontja a különböző külső tényezők függvényében változhat.
Rendezvénynaptárt az egyesület elnöksége 2021. 12. 02-én fogadta el.
Magyari László
elnök
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Rendhagyóan kezdődik a december, semmi nyoma a télre
utaló jelenségeknek. Erzsébet, Katalin hó nélkül hagyta a
tájat, enyhék a nappalok, az olykor kellemes napsütés
sem a tél jövetelét jelzi. Mindezek ellenére az apróvad
vadászat az ütemterv szerint zajlik, és eredményes.
Ebben az időszakban történik az őzek selejtezése, ami a
gyenge suták és gidák kilövését jelenti. A vadetetők
folyamatos feltöltése fontos feladat, mert így a vadon élő
állatok - táplálékszerzés miatt- kevésbé károsítják a
szépen megművelt mezőgazdasági területeket. A zöldellő
vetésekre kisebb- nagyobb darucsapatok szállnak le, de
gyakran láthatunk a vadászterület felett átrepülő
vadludakat is. Vadászatukat csak nagyon kevesen
gyakorolják, pedig az, igazi élmény az elejtőnek. Az
apróvad vadászatra szervezett bérvadásztatás már két
alkalommal meghiúsult, mert a résztvevő vadászok a
Covid miatt nem jöttek el.
A vadásztársaságot nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy
a Megyei Vadászkamara küldöttválasztó közgyűlésén a
sportvadászok közül Mezősi Rudolfot és George
Tseretellit (ismertebb nevén Gia) megyei küldötté
választották, Juhász Pál pedig a hivatásos vadászok
küldöttje lett.
A vadásztársaság hagyományosan az idén is készül a
jótékonysági ételosztásra, de még ez is bizonytalan.
Sajnos, a vírushelyzet miatt több esemény is kérdőjeles,
és azok a legjobb szándék mellett is meghiúsulhatnak. Az
elmúlt hosszú időszak már megtanított minket arra, hogy
terveket szőni csak nagyon óvatosan lehet. Így a
Karácsony is csak bizonytalan tervezgetés. Vajon
találkozhatunk-e szeretteinkkel, barátainkkal? Jöhetnek-e
a rokonok, vagy mehetünk-e hozzájuk? Az emlékek
kapcsán bennünk él, hogy milyen ünnepet szeretnénk. Én
most álmodok magamnak egy nagyon szép Karácsonyt,
és ezt megosztom olvasóimmal. Az álom alapja valóság,
úgy 30 évvel ezelőtti történet. Advent utolsó hetében,
néhány nappal Karácsony előtt meghívást kaptunk Pesten

élő barátainktól a Vértes lábánál álló vadászházukba, és
az azt körülvevő vadászterületre, ünnep előtti vadászatra.
Sikeres vadászat után, Szenteste napján délben mindenki
hazaindult. Marikával szívünk szerint maradtunk volna
még, ezért a vadászterület legszebb részén leálltunk
autónkkal gyönyörködni egy olyan fa alatt, ami telis-tele
volt hatalmas fagyöngyökkel. Egyet hoztunk is haza
belőlük. Ez a behavazott idilli táj olyan mélyen az
elmémbe vésődött, hogy a mostani mesém alapjául
szolgál. Eddig a valóság, innen pedig a látványtól
meglódult fantáziám szüleménye a történet, ami csak
álom.
Képzeletben este indultam a vadászházból a Sziklák
Alatti út felé. Gondoltam, most megláthatom azt is,
milyen az állatok Karácsonya? Az ő fenyőiket már
feldíszítette a tél, szép nagy hópelyhekkel. Ezt az utat a
valóságban már számtalanszor bejártam, de most
képzeletben haladtam a mély hóban a Feri-dagonya nevű
lestől a Karola, a Vörösbegy, és a Veszekedős les
irányába.
Meg-megálltam,
hallgatóztam,
és
távcsövemmel a tájat kémleltem. A tölgyek alatt egy
disznókonda a hóban turkálva makkot keresett, távolabb,
a sziklákon szarvas csapat haladt át, az erdő szélén
muflonok mozogtak. A sűrűből az erdei fülesbagoly huhu-húúú hangját hallottam. Elindultam, és mintegy 3 kmes séta után megérkeztem a vadászházhoz. Csizmámról
levertem a havat, beléptem a házba, ahol Marika várt
rám. Az asztalon fenyőág és a fagyöngy, alatta alma, dió,
mellette 2 szál égő gyertya. Egy-egy kis kupica
narancslikőrrel köszöntöttük a Karácsonyt, és
szeretteinkre gondoltunk, azokra is, akik már nincsenek
velünk. Ezzel az álom véget ért.
Most búcsúzom, és olvasóimnak békés ünnepeket
kívánok.
Karikó József

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 30/9982684, 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,
70/474-9999
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.
Egyházi-polgári temetések felvétele,
teljes körű temetési szolgáltatással.
ÁFRA VIRÁGBOLT – Röszke, Fő u. 132.
62/273-343, 30/62-16-012
Halott szállítási ügyelet:
30/56-58-381, 30/56-58-378

Hirdessen Ön is a
Falusi Suttogóban!
62/573-870 vagy
telehaz@roszkenet.hu
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8. oldal

KARÁCSONYI FÉNYEK
Feladványunk kiemelt
soraiban ismeretlen szerző
meghitt, derűs gondolatai
rejtőzködnek.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Az élet a halálból
keletkezik és a halál
az élet következménye.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
FÜREDI ISTVÁN
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.

9. oldal
PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA,
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89. Tel.: 62/273-260; +36-30-510-6469
WEB: www.roszkeplebania.hu, E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: kedden és pénteken 9-11.00 óra 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. november 21.: Czollner Gerda, Czollner Gergő és Tombácz Anita gyermeke
TEMETÉS:
2021. november 5.: Maksa Sándor (†2021. október 18., életének 71. évében)
2021. november 10.: Márki Antal (†2021. október 27., életének 84. évében)
2021. november 12.: Tombácz Vince (†2021. november 3., életének 98. évében)
2021. november 12.: Tanács Istvánné Varga Irén (†2021. november 2., életének 86. évében)
2021. november 26.: Csiszár Jenő (†2021. november 10., életének 83. 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 program tervezete az alábbi:

2021. december 22.,
szerda

16 óra

Röszke, Fő u. és Vasvári u. kereszteződésénél

17 óra

Röszke, Hunyadi utcai nagy játszótéren

18 óra

Röszke, Fő u. és Kossuth u. kereszteződésénél

16 óra

2021. december 23.,
csütörtök

17 óra
18 óra

Röszke, Kancsal-keresztnél (Kancsalszéli Óvoda mellett –
III. kerület 250.)
Röszke, Fodor keresztnél (Fodor László házának udvarán –
II. kerület 50.)
Röszke, Kalmár keresztnél (Belső-Feketeszél, a régi népiskola
mellett – II. kerület 129.)

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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 Karitászcsoport munkatársainál.
December 24-én, Karácsony szentestéjén 16 órakor kezdődik a szegények és magányosok ünnepi szentmiséje (vigíliamise). 23.30-tól orgonajátékkal várjuk az éjféli misére érkezőket, majd 23.45-től a fiatalok karácsonyi műsorára kerül
sor a templomban.
December 25-én, Karácsony napján, az ünnepi miserendnek megfelelően 9 és 17 órakor lesznek szentmisék.
December 26-án este, valamint 27-én és 28-án NEM LESZ SZENTMISE templomunkban.
December 31-én, Szent Szilveszter pápa emléknapján, a polgári év utolsó napján, 16 órakor lesz a „Te Deum”, vagyis
az év végi hálaadó szentmise.
2022. január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepen, az Újév első napján, ünnepi miserend lesz templomunkban (9 és
17 órakor lesz szentmise).

MINDEN RÖSZKEI LAKOSNAK MEGHITT ADVENTI IDŐSZAKOT ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁN A RÖSZKEI PÁDUAI SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG!

10. oldal

VERETLEN MARADT A RÖSZKE SK
A mezőnyben egyedüli veretlen csapatként 9 győzelemmel és 5 döntetlennel a második helyen zárta a CsongrádCsanád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idényét a Röszke SK. Folytatás január közepén a téli
felkészüléssel, márciusban pedig a 16. fordulóval.
Egy rangadón elért döntetlennel és
egy idegenbeli magabiztos sikerrel
zárta a Csongrád-Csanád megyei
III. osztályú labdarúgó-bajnokság
őszét a Röszke SK. A dobogóért
hajtó Baks ellen a hajrában sikerült
egyenlíteni, míg Földeákon nem
okozott gondot a három pont
begyűjtése.
A Röszke SK a veretlen őszével
igen illusztris társaságba tartozik: a
megyei I. osztályban az éllovas
SZVSE, a megyei II. osztályban a
szintén első FK 1899 Szeged, míg a
megyei IV. osztályban az Algyő II.
(Homokháti csoport) és a Csongrád
II. (Tisza-Maros csoport) –
mindkettő vezeti a tabellát –
mondhatja még magát veretlennek
az eltelt fél év alapján.
14. forduló:
Röszke SK–Baks 2–2 (1–1)
Röszke SK: Kurucsai – Tanács R. (Ördög B., 77.), Szilágyi Á., Ördögh Á., Tari Z. – Tanács A., Olajos T. (Papdi Cs.,
77.) – Szekeres Á. (Mádi J., 77.), Fodor N., Zámbó B. – Mulati D. Játékos-edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Szekeres Á. (42.), Mádi J. (82.), ill. Szalai V. (17.), Korom K. (55.).
15. forduló:
Földeák–Röszke SK 0–6 (0–2)
Röszke SK: Ördögh D. – Tanács R., Resch A. (Vass G., 68.), Szilágyi Á., Tari Z. (Ördög B., 61.) – Tanács A. (Tóth
E., 77.), Papdi Cs. – Szekeres Á., Fodor N., Papp K. – Mulati D. Játékos-edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Fodor N. (10.), Szekeres Á. (39., 71., 75.), Mulati D. (60.), Papdi Cs. (78.).
A csapat játékos-edzője, Papdi Csaba így értékelte az őszi produkciót: – Elégedett vagyok a csapat és a vezetőség
hozzáállásával, szinte száz százalékban mindenki hozta az elvárásokat mind a pályán, mind azon kívül. Nagy dolog egy
együttes életében, hogy veretlenül lehoz egy idényt, ezt mi megcsináltuk. A helyezés megtartásáért a továbbiakban is
ez a hozzáállás, ez a motiváció és a edzéslátogatottság, illetve a minél magasabb szintű edzésmunka szükséges. A
pozíciót megtartani nehezebb, mint azt elérni, ezért is fontos lesz a téli felkészülés. Elsősorban nem a cél a fontos,
hanem hogy úton legyünk annak elérése felé. Mi most így állunk: van egy célunk, és elindultunk, sőt haladunk az
odavezető úton. Köszönöm Zsidek János szakmai segítségét, elnökünk, Horváth Béla, valamint Strifler József és Kátai
Kálmán lehetetlent nem ismerő munkáját, támogatását.
Mádi József
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen karácsony!”
A fenti Szilágyi Domokos idézettel kívánunk áldott ünnepeket, boldog karácsonyt és sikerekben,
egészségben gazdag új esztendőt minden kedves ügyfelünknek és partnerünknek!
A Röszkei Teleház dolgozói
December 27. és 31. között 8-12 óráig várjuk Önöket!
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Szálljatok le, szálljatok le
Karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma este
Minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba
Nagy örömet vigyetek,
Boldogságos ünnepet!

Minden idők legnagyobb eseményének ünnepi lázában él ilyenkor a világ. A
karácsony szép, mert együtt tudunk örülni mások örömével. Advent (várakozás,
eljövetel) a keresztény kultúr-körben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző
negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Az adventi hetek az
óvodánkban a karácsonyi ünnepre való felkészülés jegyében
telnek. A közös készülődés célja: az ünnepre való érzelmi
ráhangolódás, a családok ünnepének előkészítése, az adventi
ünnepkör élményeinek átélése, az összetartozás érzésének
erősítése, a gyermeki kompetenciák (értelmi, szociális,
kommunikációs) fejlesztése.
Olyan miliőt, illetve olyan játékszituációkat teremtünk,
melyben a pozitív érzelmek megélésére, illetve kifejezésére
nyílik több lehetőségük a gyermekeknek (például: adventi
játékok, mesejátékok alkalmával). Adventi játékot minden
nap találnak a gyermekek az adventi naptárunkban. Mi nem
csokoládéval töltjük meg adventi naptárunkat, hanem
naponta
érdekes,
egész
csoportot
megmozgató
A vityilló kis lakói
szabályjátékokkal. Pl. Legelőször az adventi jelkép közös
elkészítése, mindenki valamilyen termést, diót, mogyorót,
száraz narancskarikát, örökzöld levelet felragaszt a négy színes gyertya mellé. S természetesen meggyújtjuk az
első gyertyát, s az adventi gyertyákról énekelünk. Később minden nap a következő kiscsizmából kivesszük az
aznapi aktuális közös játékunkat. Pl. Zenélő kavicsok (gyermekenként 2 db): együtt zenéléssel, mondókázással,
kavicsokkal vagy diókkal. Következő nap: Add tovább a vállsimogatást! Majd: Csend játék: úgy adjuk át a kis
csengőt egymásnak, hogy az ne szólaljon meg. Vagy: Szógyűjtő – asszociációs játék. Milyen szavak jutnak
eszedbe az ünnepről? A szavak robotnyelven tapsolással.
Mikulás ünnepe előtt: Hol szól a Mikulás csengője?
Következő: Kooperatív: Mikulás utazik szánnal: 4 gyermek
együtt. Majd Mikulást festünk, Mikulásváró mesejátékot
jászunk. Idén csoportonként, mivel a sajátos járvány helyzet
miatt a nagy, közös aulai mesejátékot nem valósíthattuk
meg. Csoportonként az óvónők báboztak mesét
bábszínházas keretek között (Mikulás kesztyűje mese),
vagy árnyjátékkal is szemléltetve mesét (Várjuk a
Mikulást), vagy együtt a gyermekekkel mesejátékot óvónői
szerepvállalással (Jön a Mikulás/ Mikulásleves/). A mesék
eljátszásához ebben az időszakban a gyerekek szeretnek
kuckókat építeni. Így meghittebb, ilyen helyzetben
Bábozás a Nyusziknál
beszédesebbek.
Nálunk Szent Miklós ünnepén a Mikulás nem jelenik meg
teljes valójában, a gyermekek fantáziája ennél sokkal
színesebb és ígéretesebb. Úgy mondjuk, „Hozzánk a
Mikulás titkosan jön, a titkoson.” Vagyis éjjel csempészi be
ajándékait. S biztosan mindenkinek hoz ajándékot a jóságos
bácsi, azoknak is, akik nem a legszebben viselkedtek, nekik
azért, hogy ezután jók legyenek.
Összetartozunk játékkal folytatódik az adventi, napi
meglepetés játékok sora: szeretet gyertya (lángot védővel
ellátott égő gyertya, nagy óvatossággal) átadása egy
jókívánsággal legkedvesebb barátnak a csoportban. Boldog
Karácsonyt kívánással! Esetleg elmondani, miért őt
választottam.
Közös emberrajz készült
(folyt. a köv. oldalon)

12. oldal

Vagy: Átváltozós: adott jelre mivé fogunk átváltozni.
Például: tapsra fenyőfa “bumm”-ra rénszarvasok leszünk…
stb. Ilyen, mindennapos közös játékok mellett dalokat,
verseket tanulunk, tornázunk, levegőzünk… Búzát vetünk,
Luca-pogácsát sütünk, amiben szerencsehozó fillért
találunk. Közben halk zene szól a házban, gyermekdalok
dallama hallatszik a csoportokból csengő hangú
hangszerekkel kiegészítve. Narancs, mézeskalács illata leng
a levegőben. Elmondjuk a Szent család történetét, a
Karácsony ünnepének üzenetét.
A faliújság, aula (ahol óriás fenyő vár közös díszítésre),
csoportszoba dekorálásával is megteremtjük az ünnepi
hangulatot a gyerekek rajzaival, alkotásaival, égőkkel,
díszekkel. A gyerekek jelképes ajándékot készítenek,
amivel majd szüleiket, testvéreiket ajándékozzák meg. Új
kezdeményezésként köszöntő videó lesz a szülői Facebook
csoportokban.

Megérkezett titkosan a titkoson a Mikulás

Óvodánkban mindent megteszünk, hogy csökkentsük a
járványveszélyt. Fertőtlenítünk, csak egészséges felnőtt és
gyermek tartózkodhat az épületben. Büszkék és hálásak
vagyunk azért, hogy a szülők megértik és betartják az óvóvédő intézkedéseinket! Ezek a szabályok mindannyiunk
védelmében történnek!
KÖSZÖNJÜK:
• Boros Ákos mamájának a Micimackó csoport asztalaira
megvarrt terítőket.
Mikulás szánja játék a csoportokban
• Bakró Gergő anyukájának a „gézgombócokat”, Papdi
Norbert szüleinek a madáreleséget, melyek a
Napraforgó csoport tevékenységeit támogatják.
• Balu Alex anyukájának a sok készségfejlesztő és manipulatív játékot, melyek a Kincskereső csoport
játékkészletét gazdagítják.
• Korom Péter nagymamájának a sütni való gesztenyét, mely finom csemege a Manótanya csoport
gyermekeinek, valamint László Hanna szüleinek a támogatást.
• Farkas-Csamangó Gergő anyukájának a bábokat, melyekkel a Nyuszi csoport gyermekei játszhatnak.
• Pintér Zétény anyukájának a sok kinőtt ruhát és a mesekönyveket, Németh Panka anyukájának a csipeszeket,
Lódri Zamira anyukájának a tobozokat és a Mikulás dekorációt - melyeket a Süni csoportnak ajándékoztak.
• Hálásak vagyunk, hogy idén is gyönyörű, hatalmas karácsonyfa díszíti aulánkat, ünnepi hangulatot hozva
ovisainknak, bölcsiseinknek! Köszönjük Kordáné Icunak és családjának!
NAPTÁRUNK:
• Az előző havi Suttogóban is megírtuk, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tarjuk meg a
szülőkkel közös programjainkat, illetve az ünnepi készülődést sem intézményi, hanem csoport szinten
valósítjuk meg.
• Az iskolai téli szünet időszakában, 2021. december 22 – 31. között, az előre ügyeletet igénylők számára
biztosítjuk az óvodai/bölcsődei ellátást.
• 2022. január 3-tól várjuk a kisgyermekeket óvodába, bölcsődébe egyaránt.
„Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.”
(Mentovics Éva)

Kívánunk a közelgő ünnepekre lelki feltöltődést, kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, jó egészséget és eredményes, boldog új esztendőt!
Tóth Lászlóné
óvodapedagógus

