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MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA
A MÁV Zrt., és a kivitelező V-Híd Építő Zrt. ezúton hívja meg
Röszke érdeklődő lakosságát a 2022. január 27-én 14 órától
megrendezésre kerülő tájékoztatójára,
ahol a Szeged-Rendező- Röszke Országhatár vasútvonal építéséről
tájékoztatja az érdeklődőket a MÁV Zrt. képviselője.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal – konferencia terem

Várjuk az érdeklődő röszkeieket!
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Advent négy vasárnapján
gyertyát gyújtottunk a Szent
Antal téren és ünnepi műsorral vártuk az érdeklődőket.
Forralt borral és forró teával
védekeztünk a hideg ellen.
Sajnos az első három vasárnapon a hideg párosult az
esővel, így a fellépők és a hős
vendégek küzdöttek az elemekkel. Bőrig ázva, de nagyon kellemes, családias hangulatban zajlott le az első három adventi vasárnap.
December 19-én aranyvasárnapon gyújtottuk meg a negyedik gyertyalángot és tartottuk meg a hagyományos
Falukarácsonyunkat is.
Örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan tisztelték meg jelenlétükkel ünnepségünket. Nem volt farkasordító hideg, és
végre nem esett az eső, így minden adott volt ahhoz, hogy műsorok, meghitt karácsonyi dallamok és finom falatok mellett
egy nagyon kellemes estét töltsünk el együtt.

Számos köszönetet kell mondanom, hiszen mindenki tudja, hogy egy-egy program mögött sok ember kitartó munkája
áll. Elsőként szeretném megköszönni a fellépőinknek, hogy ebben a bizonytalan időszakban is vállalták és készültek
ezekre az alkalmakra. Dr. Liszkai Tamás plébános úrnak, hogy hétről hétre szebbnél szebb és meghatóbb gondolatokkal
nyitotta meg ünnepségünket. Szécsi Andrea teleház munkatársnak, hogy dacolva az idővel és az elemekkel rendületlenül
fotózott, megörökítve az eseményeket az utókornak. Szeretném megköszönni támogatóinknak, hogy évről évre úgy
gondolják, hogy ezt a nagyon szép ünnepet felajánlásaikkal, hozzájárulásukkal támogatják, színesítik: Röszkei
Földtulajdonosok Vadászársasága, Unilever Magyarország Kft., George Tsereteli, Vas Róbert és Családja, Németh
István (az idei év gyönyörű szép fenyőfájának felajánlása, Horváth Ákos (finom mandarin a gyerekeknek). És utoljára,
de nem utolsó sorban Röszke Község Önkormányzata, illetve a Könyvtári, Információ és Közösségi Hely (Művelődési
Ház) munkatársainak a kitartó és lelkiismeretes munkáját.

POPEYE A TENGERÉSZ, HAJÓJÁT NEM ÉRI VÉSZ....
A Popeye, a tengerész a Fleischer
Studio humoros rajzfilmje és képregénye, mely hatalmas sikert aratott az
amerikai televízió aranykorában. Popeye először képregényben jelent meg,
1919. 12. 19-én. 1937-től kezdve, látva a képregény sikerét, rajzfilm sorozatot készítettek belőle. Ez a kortalan,
sok nemzedék által látott és olvasott
mese elevenedett meg nálunk 2022. 01. 15-én a Mesekocsi Színház
előadásában.
Szekeresné Ábrahám Gyöngyi / Fotók: Ördög Csilla
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.12.16-ai üléséről:
A testület jóváhagyta Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervét.
A Képviselő-testület elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.
A testület az Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2
területű ingatlan tulajdonában álló 22285/100000 tulajdoni hányadának értékesítése vonatkozásában közzétett
pályázati felhívásra érkezett, a R&M BAUTHERM Kft. (Székhely: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62-64., adószám:
26557265-2-06, képviseli: Nagy Róbert ügyvezető) által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánította és úgy
döntött, hogy az Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2
területű ingatlan tulajdonában álló 22285/100000 tulajdoni hányadát eladja az R&M BAUTHERM Kft. részére
(Székhely: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62-64.) az általa megajánlott 8.356.875.- Ft összegű vételárért.
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Röszke Község Egészségvédő Egyesületének hírei
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete sikeresen pályázott a Nemzeti
Együttműködési Alap Támogatási Program (2021) „Helyi és területi
hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása” című kiírásán.
300.000 Ft-ot nyertünk, melyet irodaszerek és konyhai eszközök
vásárlására illetve az egyik 2021. évi Egészséghéten szűrővizsgálatot
végző szakorvos díjazására fordítottunk. A pályázat megírásához és
beadásához Szécsi Andrea nyújtott segítséget. Minden nyertes
pályázatunkat az Ő szakértelmének köszönhetjük!
A sütés-főzéshez szükséges kellékek a tankonyha programunkhoz
kerültek beszerzésre. A pályázati forrás mellett az egyesületünk egyéb
bevételéből is költöttünk erre a célra. A helyi általános iskolás tanulóknak
szóló foglalkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy az egészséges
táplálkozásról elméletben tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák.
Sajgó András tanár úr, „Örömmámor a tankonyhában!” című
beszámolóját olvashatják az alábbiakban:
„Decemberben nekünk nem csak a Mikulás és a Jézuska hozta az
Fotó: Ördög Csilla
ajándékokat, hanem Makráné Joli is akkora meglepetést szállított az
iskola növendékeinek, amitől bizony mindannyiunk szája tátva maradt a csodálkozástól és a boldogságtól.
Hat éve már, hogy a Művelődési Ház tankonyhájában megvetettük a lábunkat, és heti rendszerességgel a gyerekek nagy
örömére sütögetünk, főzőcskézünk. A felszerelés nagy részét mindig otthonról hozták a diákok: fazekat, serpenyőt,
robotgépet, hámozókat, késeket stb. A múlt hónap elején azonban olyan „kincseket” kaptunk, amire nem is számítottunk:
11 (igen, tizenegy!!!) darab konyhai kisgép érkezett: mikrosütő, gyümölcs centrifuga, botmixer, robotgép, kenyérpirító,
melegszendvics sütő, turmix, mérleg, forró levegős fritőz, húsdaráló, vízforraló. És ezzel még nem volt vége! Egy héttel
később minőségi serpenyők, lábasok, vágódeszkák, kések és sok egyéb konyhai kellék várt minket. Mondanom sem kell,
azóta már gőzerővel használjuk a felszereléseket, könnyebbé, érdekesebbé váltak a foglalkozásaink. A tanulók
lelkesedéssel ismerkednek a gépekkel, gyorsan megtanulták kezelésüket. Bizony, a jót könnyű megszokni!
Köszönetemet fejezem ki Jolinak, és mind azoknak, akik a pályázat megírásában részt vettek, és akik lehetővé tették, hogy
a tankonyhába kerülhessenek a fenti eszközök!”
Makra Lajosné
elnök

A 2021. évi fogási naplók leadási határideje 2022. február 28., mivel azok január 31-ig érvényesek.
A meglévő horgászhelyekre és csónakkikötőkre az elővásárlási jog 2022. április 01-ig érvényes.
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. Kérjük szíves megértésüket!
Kérjük a horgásztársainkat, hogy a vírushelyzetre való tekintettel lehetőség szerint bankkártyával vagy SZÉP
kártyával fizessék ki a horgászengedélyek árát.
(folyt. a köv. oldalon)
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HORGÁSZVIZSGA RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2022. február 25- én 15 órai kezdettel Állami horgászvizsgát szervez
Röszke. József Attila u 20. alatti székhelyén. A horgászvizsga előtt HORGÁSZREGISZTRÁCIÓ KÖTELEZŐ! 2021 évtől
a vizsga elektronikusan történik a KEMHESZ által biztosított eszközökön, melyhez minden vizsgázónak tudnia kell a
regisztráció során megadott vagy a rendszer által generált felhasználói nevét és jelszavát. Amennyiben nem ismeri vagy
elfelejtette ezeket az adatokat, az ügyfélszolgálattól kérhet segítséget. Telefonon: +36 59 324 432 hétfőtől-péntekig 08:0016:30 óra között, e-mail-ben: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu. Ingyenes vizsgára való felkészítést tartunk 2022. február 24én 17 órától a vizsga helyszínén. 10 év feletti kiskorúak esetébe szülői hozzájárulás és szülői regisztráció kötelező. A vizsga
díjtalan!
Magyari László

Decemberi írásomban már említettem, hogy a
vadásztársaság idén is készül a Karácsonyi szeretetvendégségre, de akkor még némi bizonytalanság volt
annak megvalósulásában. Szerencsére minden jól alakult,
mert az utolsó Adventi gyertyagyújtásra összegyűlt
röszkeiek és vendégeik színvonalas műsornak,
köszöntőknek és finom vaddisznó-gulyás vacsorának
lehettek részesei.
Még decemberi esemény az is, hogy a röszkei vadászok
közül azok, akik átlagon felül teljesítettek a
vadgazdálkodással kapcsolatos munkákban, december 30án jutalom vadászatban részesültek. Nyúl és fácánkakas
elejtésére kaptak lehetőséget, köztük néhány meghívott, és
én is. A vadászat megkezdése előtt meglepetés reggelivel
kedveskedtek a szervezők, ami hagymás sült vérből és
vaddisznó tepertőből állt. Szerencsénk volt az időjárással
is, mert a pár nappal azelőtti ónos esőtől kialakult
jégpáncél már eltűnt A sáros területeket elkerültük, a
gyepes részeken vadásztunk igen jó eredménnyel. A
vadászház udvarán körbe gyűlt vadászokhoz Mezősi
Rudolf elnök ünnepi gondolatokkal szólt, elbúcsúztatva a
2021-es évet, Filip Péter vadászmester pedig mindenkinek
átadta a vadászrészt. Közben Németh István
felajánlásából elkészült a maga által főzött finom, ízletes
házidisznó pörkölt, amit szépen megterített asztalok
mellett, jó étvággyal fogyasztott a társaság. Pezsgőbontás,
sütemény és kávé után haza indultunk.
Beköszöntött az Új Év. Áhítozunk a szép, havas, téli táj
látványára, ami időközben ki is alakult. Vízkereszt napján

és éjszakáján 10 cm körüli hó esett. A szélcsendes időben
a fákon, bokrokon megtelepedtek a finom hópelyhek,
fehér paplannal takarva be azokat. Így még könnyebb
felidézni egy nagyon zord, hideg tél emlékét, ami úgy 1213 éves koromra esik. Állok a gangon, előttem a mindig
titkokat rejtő szíkháti világ, amit 30-40 centis porhó borít.
A hótakaró alatt szunnyad az élet, és szunnyadnak a titkok.
Flanel kapcába tekert lábamat a csizmámba dugom,
nadrág száramat a csizmán kívülre húzom, állig
begombolom kabátomat, fejemre kucsmát teszek, és
elindulok a kiszáradt halastó irányába. Útközben a gáton
rátalálok a róka zsákmányának maradványaira, amiből
látom, hogy fácánkakas volt az áldozat. Hazafelé tartva
meg-megállok hallgatózni. a közeli nádasból ismétlődő,
emberi jajgatáshoz hasonló hang hallatszik. biztos vagyok
benne, hogy nem embertől származik, de nem tudom
megfejteni a titkot. Beleborzongok, és szaporázom
lépteimet hazafelé. mielőtt a tanyához érek, újra utolér a
hang. Már látom a konyhaablakon kiszűrődő halványsárga
fényt, ami számomra az otthon melegét és biztonságát
jelentette akkor, és jelenti most is. Évek elteltével, néhány
madarakról szóló könyv elolvasása után tudom csak meg,
hogy azt a titokzatos, félelmet keltő hangot a néhány itt
telelő réti fülesbagoly hallatja.
Reméljük, hogy ez az emlékidéző téli világ egy ideig még
a miénk marad, és a vadászok a hónap végéig még téli
hangulatú vadászatokon hódolhatnak szenvedélyüknek.
Közben folyik már a tervezgetés és szervezés a február 5én a Forró Fogadóban megrendezésre kerülő
Vadászbálról.
Karikó József

TAIZÉ IMAÓRA
Új emberként a faluban szerettem volna az általam szeretett, lelkemhez
közelálló Taizé imaórát elindítani. Nagyon szeretem ezt a fajta imádságot, a
zenén, énekeken keresztül való elmélyedést, elcsöndesedést.
A hetedikesek közül néhány lelkes diákkal örömmel készülődtünk hétrőlhétre, újabb és újabb taizéi dalokat megtanulni. December 17-én, péntek
délután 16 órakor tartottuk imádságunkat a templomba, ahova több szülő és
falubéli is eljött. Remélem ez az alkalom rendszeressé tud válni.
Köszönöm a támogatását és a dekorációt is Tamás atyának, aki a kezdeti
lelkesedésem mellé állt és segített, támogatott ebben. Köszönöm a hetedikesek
éneklését és imádságát, valamint Kiss Gábor hitoktatónknak a segítséget az
előkészületekben! A következő alkalomra (is) várunk mindenkit szeretettel!
(Szervezés alatt.)
Kiss Csillag Anna, ének-zene, angol tanár
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Karácsonyi ünnep
Szeretném, ha esne a hó
Akkor, minden gyerek álma jó
Nagyot csúszni jaj de jó
Ha esik, hullik a hó.
Bent a szobában meleg van
Ropog a tűz a katlanban
Gyertyát gyújtunk az asztalon
Jégvirág nő az ablakon.
Milyen jó is szeretni
Egymást átölelni
Nemcsak kapni, hanem adni
Ami a szívünkben van, kimutatni.
Szegi Zsombor 4.a

Karácsonyi koncert
Idén egy kis meglepetés karácsonyi koncerttel készültünk az
ötödik osztállyal. A szünet előtti
utolsó napon ennek részeként
karácsonyi kánonokat énekeltünk
az udvaron, felvonulva az
osztályok mellett, kis mécsessel a
kezünkben. A gyerekek nagy
örömmel daloltak együtt.
A zárószámunk pedig egészen
különleges volt, mert Kele Jázmin
gitárral, Bagi Bogi szintetizátoron, én pedig alt furulyával
kísértük az osztályt. Az iskola
többi tanulója érdeklődéssel és
örömmel hallgatták meg a
műsorunkat.

Köszönöm szépen az ötödik
osztály lelkesedését, közreműködését! Külön köszönet Jázmin és
Bogi szüleinek segítségéért és
támogatásáért.
Köszönöm
a
vezetőség és a kollégáim részvételét is!

Kiss Csillag Anna,
ének-zene, angol tanár

Karácsonyi forgatás
Az idei tanévben a mi osztályunk gondoskodott a karácsonyi hangulat
becsempészésére az iskolánkba. Mivel műsort most a művelődési házban közönség előtt
nem adhattunk elő, ezért az előadás videós rögzítésére kellett felkészülnünk.
Osztályfőnökünkkel, Luxné Fodor Szilvi nénivel együtt osztottuk ki a szerepeket,
figyelembe véve a szövegek hosszát, mert pár osztálytársunk szeretett volna hosszabb
részt. Ezután elkezdtük a próbákat. Amit nem volt egyszerű összehangolni, mert néhány
osztálytársunk beteg lett, és néhányan emiatt dupla szövegeket vállaltak. Ám semmi sem
állíthatott meg minket. Született is nagyon sok humoros pillanat, ahogyan pár idegesítő is,
de végül ezeken is együtt nevettünk. Szilvi nénit pedig csak hallgattuk, és hallgattuk,
ahogyan igyekezett minden próbán rendet teremteni közöttünk, és csodáltuk, hogy
legtöbbször még nyugodt is maradt.
Mikor eljött a felvétel nagy napja, izgatottan, és kicsit félve léptünk be az iskola
kapuján. Egész nap azt vártuk, hogy végre rögzíthessük már Árva Béla
rendszergazdánkkal az előadást. Nagyon igyekeztünk figyelni a szövegre, hogy ne
tévesszük el, de így is voltak olyan jelenetek, amelyeket újra kellett venni a bakik miatt.
Miután sikerült mindent rögzíteni, mindenkinek nagy kő esett le a szívéről.
A karácsonyi műsorunkat a szünet előtti utolsó tanítási napon nézték meg az
iskolatársaink. A negyedik órában minden osztályban egyszerre indult el a vetítés.
Kifüleltük, hogy az előadás végén több teremben tapsoltak nekünk a nézők. A szünetben
sok dicsérő szót kaptunk a gyerekektől és a tanárainktól is.
Kele Jázmin és Ács-Sánta Máté 5.o.

Újra Betlehemeztünk!
Hosszú évek óta fontos szerepet tölt be a fiatalok és Röszke életében a karácsony előtti
Betlehemezés. Az elmúlt évben a vírusra való tekintettel elmaradt. Idén nagyon vártuk
mindannyian, még akkor is, ha hagyományos módon nem végezhettük a Betlehem-járást.
Óriási ötlet volt Tamás atyától, hogy mi lenne, ha szabad tereken elevenítenénk meg a
Betlehemest. Így került sor a településen és a tanyavilágban is három-három helyen. A
rendkívüli helyzet ellenére is nagy érdeklődés övezte műsorunkat.

A pozitív és negatív vélemények ellenére érdemes a jövőben az ilyen jellegű Betlehemest
is tovább éltetni, a hagyományos mellett. A gyűjtést most az orgona felújítására fordítjuk.
Erre most 67.000 Ft gyűlt össze! Nagyon szépen köszönjük a fiatalok munkáját, a
szülőknek a támogatást és az utazásban való segítséget, Ábrahám Judit tanárnőnek a
felkészítést, Kiss Csillag Anna tanárnőnek a citerán való kíséretet, Ördög Csillának a
fényképek készítését! Hatalmas köszönet a híveknek, akik süteménnyel, rántott hússal,
meleg teával, forralt borral, éjszakai reflektorokkal készültek, és pár jó szóval vártak
bennünket.

Kiss Gábor, hitoktató
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RÖSZKEI POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI
Január 14-én rendezte meg a Röszkei Polgárőr Egyesület az éves rendes
közgyűlését. A találkozón részt vett a szervezet 29 fős tagságából 23
fő, továbbá meghívást kaptak az országos és megyei polgárőr
szervezetek vezető tisztségviselői, a határrendészeti kirendeltség és
megyei rendőr-főkapitányság elöljárói illetve a röszkei állomány tagjai,
Röszke Község Önkormányzatától Borbásné Márki Márta
polgármester asszony, Molnárné Vér Ágnes alpolgármester asszony és
Csonka Imre képviselő úr, továbbá a polgárőrséggel együttműködő
helyi civil szervezetek vezetői, munkatársai és természetesen a
családtagok.
Polgármester asszony köszöntője után Turó István elnök úr tájékoztatta
a megjelenteket az egyesület 2021. évi tevékenységéről. A tavalyi
évben megközelítőleg 10.000 órát teljesítettek önkéntes szolgálatban a
röszkei polgárőrök, ez a szám az országos átlag több, mint két és
félszerese. Munkájuk nagy részét az illegális migráció elleni feladatok
tették ki, együttműködve a hattárrendész és helyi rendőr kollégákkal.
Fokozott járőrszolgálattal igyekeztek biztosítani a közterületek rendjét.
Segítették a külterületen élő magányos időseket, gondoskodtak a
nyugdíj kifizetések zavartalanságáról, több röszkei rendezvényt
(falunap, családi nap) felügyeltek. Szeptemberben kiemelt figyelmet
fordítottak arra, hogy a tanévkezdés biztonságos legyen.
Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetőt és környékének
rendjét vigyázták. A 2021-es évben 13 tanuló teljesítette az 50 órás
közösségi szolgálatot, ebből 4 fő ifjú polgárőrként le is vizsgázott és
maradtak az egyesületnél.
Áfra Károly gazdasági vezető ismertette a 2022. évi költségvetési
tervet és beszámolt a 2021. évi bevételekről és kiadásokról. A tavalyi
évben Röszke Község Önkormányzatától 500.000 Ft, a CsongrádCsanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségétől 785.000 Ft, az
Országos Polgárőr Szövetségtől 864.000 Ft összegű támogatást
kaptak. Az OPSZ a pénzügyi juttatás mellett egy Skoda Kamiq típusú
városi terepjárót is biztosított az egyesület részére, mely november
hónapban került átadásra. 2021. évben sikeres volt két pályázatuk is.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című kiíráson
4.639.500 Ft összegű gépjárműbeszerzési támogatásban részesültek,
melynek keretében egy Dacia Duster típusú terepjáró beszerzése
folyamatban van. A Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program „Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.”
elnevezésű pályázatán 1.400.000 Ft-ot nyertek, melyet üzemanyag vásárlásra és 1 db hőkamera beszerzésére fordítottak.
A bevételi oldalt gyarapította továbbá a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásából összegyűlt
277.390 Ft, illetve 1.200 Ft összegű tagdíjbefizetés. A bevételek mindösszesen: 8.467.090 Ft.
A kiadások összesen: 4.521.329 Ft (beruházásra előleg: 639.500 Ft, cégautó adó: 264.000 Ft, hőkamera: 1.254.302 Ft,
üzemanyag: 1.248.825 Ft, egyéb anyagköltségek: 148.543 Ft, irodaszer 14.900 Ft, könyvelés: 60.000 Ft, egyéb
szolgáltatások díjai: 83.045 Ft, gépkocsi karbantartási költségek: 506.040 Ft, telefonszámla: 89.675 Ft, számlavezetés:
38.974 Ft, biztosítási díj: 158.325 Ft, vendéglátás: 15.200 Ft.)
A beszámolók után következtek a jutalmazások és a dicsérő hozzászólások. Dr. Túrós András tábornok úr, az OPSZ
elnöke nagyrabecsülését fejezte ki a röszkei egyesület azon tevékenységéért, amit az országhatár védelmében végeznek.
Elnöki elismerő oklevelet adományozott a szervezetnek, továbbá elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Turó
István, Dobos Sándor és ifj. Fodor László polgárőröket. Köszönetüket fejezték ki az egyesület munkájáért Dr. Révész
Szabolcs alezredes úr, Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselő úr és a megyei polgárőr szervezet elnöke, Batiz
István úr is. A helyi önkormányzat nevében Borbásné Márki Márta polgármester asszony oklevelet és jutalmat adott át
Antóci Bence, Antóci Lenke, Barna Bence, Deák Olivér, id. Fodor László, Győri Tamás, Ianos Norbert, Juhász Márk,
Tari Krisztián és Vajas Tamás polgárőröknek. A péntek
esti rendezvényt Csata Vili és párja, Zsuzsika által
készített finom vacsora elfogyasztása zárta.
Fotók: Magyari Béla
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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 30/955-7556 (0-24)
Fodor Gyöngyi: 06 20/372-3980
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

FIGYELEM! FŰTENI KELL!
Cserépkályhák, kandallók,
kemencék, tűzhelyek mestere
Boldog és sikeres új
esztendőt kíván!

A lángok varázslója:
Márton Ferenc
Telefon: 62/253-901
06-30/978-4033

HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI
SUTTOGÓBAN!
Hirdetésfelvétel: Röszkei Teleház
6758 Röszke, Fő u. 87., +36 62 573 870,
telehaz@roszkenet.hu
Hirdetési árak:
Lakossági hirdetés (max. 2-3 mondat) - 500 Ft
Vállalkozói hirdetés, 1/1 oldal - 15.000 Ft
Vállalkozói hirdetés, 1/2 oldal - 8.000 Ft
Vállalkozói hirdetés, 1/4 oldal - 4.000 Ft
Vállalkozói hirdetés, 1/4 oldalnál kisebb - 2.000 Ft
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MMXXII
Boldog Új Évet
2022
Feladványunk négy kiemelt
sorában ősi magyar újévi
jókívánság olvasható.
A karácsonyi rejtvény
helyes megfejtése:
Nem szeretnénk mást csak hinni
a szóban, őszintén szeretni és
bízni a jóban.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
TOMBÁCZ VINCÉNÉ
(Rákóczi 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.
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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: szerda, 17 óra: szentmise, csütörtök, 17 óra: igeliturgia és katekézis, péntek, 17 óra: bűnbánati
liturgia és szentségimádás, vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17 óra: szentmise

ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2021. december 15.: Fridrik Imre (†2021. november 28., életének 76. évében)
2021. december 16.: Pintér Istvánné Magda Erzsébet (†2021. december 1., életének 87. évében)
2021. december 20.: Fodor Lászlóné Hódi Etelka (†2021. december 5., életének 82. évében)
2021. december 22.: Mulati Jenő (†2021. december 13., életének 86. évében)
HIRDETÉSEK
A megyéspüspök határozata értelmében a házszentelések a járványhelyzet miatt az év elején nem kezdhetők el.
Akik 2022-ben házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék lehetőleg február közepéig a plébániahivatalban.
2022-ben az egyházi stóladíjak az alábbiak: a csendes mise stóladíja 1.500 Ft, az orgonás mise stóladíja 3.000 Ft; a
temetés stóladíja: 27.000 Ft – gyászmisével: 30.000 Ft (kántori szolgálat nélkül: 15.000 Ft; csendes gyászmisével 16.500
Ft); az esküvő stóladíja: 30.000 Ft. Az egyházközségi hozzájárulás 18 év feletti, iskolai tanulmányait befejezett felnőttek,
valamint időskorú személyek esetében marad 3.000 Ft/fő, mely befizethető személyesen a plébániahivatalban vagy
átutalással.

HAZAI TEREMBEN JÁTSZHAT A RÖSZKE SK A SALLER KLUBCSAPATOK TORNÁJÁN
ELKEZDTÉK A FELKÉSZÜLÉST
A Röszke SK megyei III. osztályú labdarúgócsapata január 17-én
megkezdte a felkészülést a bajnoki szezon folytatására.
Január 17. Ez volt az új esztendő első napja, amikor a Röszke SK
labdarúgói először találkoztak hivatalos keretek között. A csapat
játékosai ezen a napon kezdték meg a felkészülést a megyei III.
osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi küzdelmeire. A csapat
jelenleg ugyan harmadik helyen áll a bajnokságban a mezőnyben
egyedüliként veretlenül, ám a vesztett pontok tekintetében az egy meccsel kevesebbet játszott Baks is megelőzi.
A csapat edzői duója, Papdi Csaba és Zsidek János heti három időpontot adott meg a játékosoknak: hétfőnként
szabadtéri edzések vannak sok futással és erősítéssel, míg szerdán és pénteken teremben készül az együttes.
A Röszke SK részt vesz a Saller-kupa megyei klubcsapatok tornáján is, és Márki Ferenc szervező közlése szerint a
január 28-án 17 órától esedékes pénteki csoportmeccseit saját otthonában, a röszkei csarnokban játszhatja majd le.
Mádi József
MÁRCIUSTÓL ISMÉT ELÉRHETŐ LESZ AZ ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉSI TÁMOGATÁS!
A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, ültetvények telepítését
támogató felhívást a tervek szerint márciusban újranyitja az Agrárminisztérium. A
2021-ben, 15 milliárd Ft keretösszeggel meghirdetett felhívásra több, mint 20
milliárd forint összegben nyújtottak be támogatási igényt a gazdák. Az érintettek mintegy 2500 hektár új, intenzív
gyümölcs-, valamint 1700 hektár új gyógynövény ültetvény létrehozását tervezik. Az újranyitott felhívás alapján
alapvetően változatlan feltételekkel lehet magas termőképességgel és nagy termésbiztonsággal rendelkező gyümölcs és
gyógynövény ültetvények létrehozására támogatást igényelni. Néhány változásra azonban számíthatnak az
érdeklődők. Új támogatott fajként lehetőség nyílik komlóültetvények kialakítására is, emellett új támogatási
célként jelenik meg az ökológiai művelésű ültetvények telepítésének támogatása. Az ökológiai művelés vállalása esetén
a meghatározott gyümölcsfajok vonatkozásában alacsonyabb hektáronkénti tőszámmal, extenzívebb kialakítással, akár
az üzemi termelésből már kiszorult tájfajták eltelepítésével hozható létre új ültetvény. A támogatási kérelmek
benyújtására a tervek szerint márciustól lesz lehetőség. A beruházások költségeinek felét fedező vissza nem térítendő
támogatás legfeljebb 500 millió Ft lehet. A módosított pályázati felhívás részletei a www.palyazat.gov.hu oldalon
hamarosan megismerhetők lesznek. Forrás: kormany.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Bort, búzát, békességet,
sötétségben fényességet!
Új esztendő, újat hozzon,
régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon,
ki elindult az haladjon!

Ismét véget ért egy év, ami nem
váltotta be a hozzá fűződő
reményeinket, hiszen a vírus még
mindig az életünk része és ez
rányomta a bélyegét a decemberi
ünnepi készülődésünkre is. Kicsit mesebeli óvodává váltunk, a
karantén miatt hol voltak, hol nem voltak a csoportok. Az oviba járó,
egészséges gyerekekkel szinte családias hangulatban készültünk a
karácsonyra. Sokkal több idő jutott az igazi egymásra figyelésre,
beszélgetésekre, mégis szóba kerültek az otthon lévők, hiszen ebből
a hangulatból ők nagyon hiányoztak. Karácsonyi zenék hallgatása
A Luca napján elvetett búzánk megmutatja
közben készültek a családnak a képeslapok, ajándékok, sültek a
milyen lesz a termés jövőre
mézeskalácsok, az illatukkal is ünnepibbé varázsolva ezeket a
napokat. Minden héten számon tartották hanyadik gyertyát kell
meggyújtani az adventi koszorún és számolták, hány zsákot kell
még kinyitni, hogy otthon a család a karácsonyfát körbeállva
örülhessenek egymásnak és a fa alatt lévő meglepetéseknek. A
csoport fenyőfájának díszítése közben énekelgettünk, verseltünk és
ez is segített abban, hogy a fából gyönyörű karácsonyfát
varázsoljunk. A karácsonyi templomi koncertünk is rendhagyóra
sikerült, de reméljük rövidke köszöntőnkkel sokaknak örömet
szerezhettünk.
Január 3-án már sokkal többen és sok élménnyel gazdagon
találkoztunk. Első útjuk a tavaly felállított karácsonyfához vezetett
és boldogan vették észre mennyi meglepetés várja őket. Minden nap
újabb és újabb játékkal ismerkedünk, hiszen a legfőbb dolguk jót és
Együtt készítettük a mézeskalácsot
jól játszani. A játék kicsiben maga az élet, ahol észrevétlenül tanul,
szerez új tapasztalatokat a gyermek. Mindezek közben
folyamatosan mozog fáradhatatlanul és teszi ezt jól, hiszen ez a
mozgás az alapja nemcsak a testi, de az értelmi fejlődésének is.
Mondhatná bárki - „Mindig csak az a mozgás, mozog az a gyerek
anélkül is eleget!” Pedig az életük első hónapjaiban hogy figyeltük,
mikor fordul meg, ül föl, milyen gyorsan mászik, áll föl és teszi meg
az első bizonytalan lépéseket. Ezzel aztán mintha mindenki
kipipálta volna a mozgást, az alapokat már tudja, akkor fejlesszük a
fejét. Pedig óvodás korban finomodik még a gyerekek mozgása a
sok gyakorlás eredményeként, összerendeződnek a mozdulatok,
fejlődik az egyensúlyérzék és a nagymozgások segítenek abban,
hogy alakuljon a finommotorikájuk, ami az írás alapja. A
mozdulatokkal kísért mondóka vagy ének sokkal hamarabb
megmarad a kis fejekben, mintha csak üldögélve mondogatnánk.
Betlehemes játék karácsonyra készülődve
Számolni is sokkal érdekesebb, megfoghatóbb, ha közben
lépegethetnek, ugrálhatnak. A geometriai formák megismerését is segíti, ha a formákat körbesétálhatják, a testekre
felmászhatnak, megtapogathatják. Nem mellesleg a mozgás során
kellő mennyiségű oxigénhez jut az agy, hiszen a tüdő is nagyobb
kapacitással dolgozik, így jobb lesz a figyelmük, az aktivitásuk. A
mai megváltozott világban a családok életritmusa felgyorsult és
valljuk be, sokkal több időt töltünk a TV vagy számítógép előtt,
mint a szabad levegőn. Fejlődő civilizációnk hatásai pedig már
most érződnek, egyre több a túlsúlyos, lúdtalpas gyerek, de
gyorsabban is nőnek, amit a legyöngült vázizomzatuk már nem tud
követni és ez vezet a gerincferdülésekhez. Szemléletváltás
szükséges hát mindannyiunknak, ezért az évre kívánok sok
hócsatát, korcsolyázást, közös sétát, árokugrást, fára mászást, nagy
strandolást, hegymászást és kirándulást.
(folyt. a köv. oldalon)
Karácsonyi énekek a templomban
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KURAJDA
KIARA
2022. 01. 04.
Anya:
Mosó Dóra
Ünnepi csemegézés az adventi gyertyák fényénél

KÖSZÖNJÜK:
• A Röszkei Jézus Szíve Karitász Csoportnak a
gyerekeknek ajándékozott kis „finomság”
csomagokat.
• Mihály Amira szüleinek a Kincskereső csoportnak
ajándékozott fejlesztő játékokat.
• Kuk Tímea szüleinek a kártyajátékot és Szekeres
Hanna szüleinek a búzát, melyekkel a Méhecske
csoport gyermekei tevékenykedhettek.
• Zsikai Dénes szüleinek az ajándékokat, melyek a
Napraforgó csoport karácsonyfája alá kerülhettek.
• Varga Sára és Lajos, valamint Nyerki Izabella
szüleinek a játékokat, Fige Zétény szüleinek a
színes papírokat és Korom Péter családjának a
mézet,
melyek
a
Manótanya
csoport
mindennapjait gazdagították.
• Szekeres Vanda szüleinek a búzát, melyet a
bölcsődések vetettek el Luca napján.
NAPTÁRUNK:
• Január és február hónapokban a 4 éves gyermekek
szüleit tájékoztatják az óvodapedagógusok
gyermekük fejlettségéről.
• Január 21-én Kultúra napi mesemondó délelőtt
valósul meg az iskolafelé kacsingatók számára a
csoportokban.
• Február 02 – Gyertyaszentelő napja és tavaszjóslat
– kérjük, hogy január utolsó hetére hozzátok be
gyermeketek kedvenc mackóját.
• Február hónapban farsangi készülődés és
mulatság – csoportszinten valósul meg, részletes
tájékoztatást az óvodapedagógusok adnak a szülői
facebook csoportokban.
• Február/március
hónapban
„Egészséghét,
Vitaminhét” szerveződik intézményünkben.
Szokásos módon a csoportok vitaminnapokat
rendeznek, amelyről részletes tájékoztatást a
szülői facebook csoportokban olvashatnak majd a
kedves Szülők.
• Ismét megrendezzük az „Újrapapír” világnapi
kiállítást, papírhulladékból otthon készített
alkotások kerülnek bemutatásra – a behozatali
határidő 2022. február 25., péntek délelőtt (az
alkotásokat 2022. 02. 21-től lehet behozni).
Márki Marianna
óvodapedagógus

Apa:
Kurajda
Sándor

MÁRKI
DÉNES
2021. 12. 17.
Anya:
Fülöp Kinga
Apa:
Márki Zsolt

MÁRKI
MAJA
2021. 11. 19.
Anya:
Farkas Beáta
Apa:
Márki Balázs

SIKERES CIVIL PÁLYÁZATOK
A Röszkei Gazdakör sikeresen pályázott a Nemzeti
Együttműködési Alap Támogatási Program „Civil
szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai
programjának
megvalósítására
és
működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című
kiírásán. A pályázat keretében 1 db vonólap és 1 garnitúra
akadályhajtáshoz használatos komplett selyba készlet
került beszerzésre, mindösszesen 950.000 Ft értékben.
A Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház
Közhasznú Egyesület szintén a Nemzeti Együttműködési
Alap
Támogatási
Program
„Civil
szervezetek
működésének biztosítására vagy szakmai programjának
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2021.” című kiírásán nyert. A
támogatás összege 1.626.000 Ft, melyet bérköltségeinek
fedezésére fordította az egyesület.

