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Végre azt mondhatjuk, hogy igazi telünk volt. Ugyanis nem mindennapi
élményben volt része a gyermekeknek, esett a hó. Végre készülhettek a
hóemberek, repülhettek a hógolyók, csúszhattak a jégen a kiscsizmák. Még
hetekkel később is az emlékeket festették, rajzolták, játszották. A
csoportok terepasztalai sem maradtak üresen, különböző technikákkal
varázsoltunk szebbnél szebb havas tájakat, téli erdőket a csoportszobákba.
Mindemellett beszélgettünk a téli időjárásról, öltözködésről, sportokról.
Mindezeket versekkel és mesékkel színesítettük.A gyerkőcök öröme
mellett természetesen a madarakra is gondoltuk, hiszen minden csoport
kitette a saját madáretetőjét és madárcsemegéjét. A szoba melegéről
figyeltük, ahogy nap, mint nap fogynak a finomságok és a gyerekek
Farsangi kiskalap készült a nyusziknál
lelkesen töltötték fel a madáretetőket, ha szükséges volt.
Ezen időszakhoz fűződik a Magyar kultúra napja is. Erről megemlékezvén
a kispajtások, meghitt, családias hangulatban a csoportban meséltek
egymásnak. Természetesen minden bátor jelentkező megkapta az őt
megillető „Mesemondó igazolványt”.
Február 2-án, gyertyaszentelőkor nagy izgalommal vártuk, vajon a medve
előbújik-e a barlangjából. A népi hiedelem szerint, ha a medve kibújva
meglátja az árnyékát, megijed és visszamenekül, akkor folytatódik a zord
tél. Viszont, ha nem látja meg az árnyékát és előjön, akkor hamarosan
beköszönt a tavasz. Hogy élvezetesebbé tegyük a várakozást, a gyerekek
különböző méretű és színű mackókat hoztak magukkal az óvodába.
Igazi farsangi mulatság, táncosok a parketten
Velük játszottak, énekeltek, mondókáztak, tornáztak.
Hogy a mackóknak segítsünk a télűzésben, magunk is szebbnél szebb
maskarákba bújtunk. Az óvodát színes lampionokkal, bohócokkal és
szalagokkal díszítettük. Mindenki farsangi álarcot és kalapot készíthetett.
A vicces, kissé gúnyos dalok, mondókák és mesék mondogatása mellett
minden csoportban és a bölcsődében is, megsült a dadus nénik segítségével
a farsangi fánk. A mulatságot fokozva, az óvónénik is beöltöztek és
mesejátékot, bábelőadást adtak elő a gyerkőcöknek. Az időszakot lezárva,
minden csoport a saját ütemében megrendezte a Farsangi álarcosbált, ahol
versenyjátékokkal, táncokkal, mókával búcsúztatták el a telet.
KÖSZÖNJÜK:
•
Mihály Csaba helyi
vállalkozónak a bölcsődének készített
Mackónyomok, játék a mackókkal
gurulós fogasokat, anyagköltség és
munkadíj felajánlásával.
•
Csikós Máté anyukájának a
rengeteg kinőtt ruhát, melyek a
csoportok (bölcsődei, óvodai)
„kincstári” váltóruha készletét
gyarapítják.
•
Dobó Levente apukájának a
Méhecske csoportban a
szekrényjavítást.
•
Németh Panka anyukájának a
filctollakat,
melyeket a Süni csoportos
Farsangi székfoglaló a
gyerekek
az
alkotó tevékenységek
Méhecskében
során használhatnak.
Farsangi fánk a javából
NAPTÁRUNK:
• Február hónapban folytatódik a 4 éves gyermekek szülei tájékoztatása a gyermekek fejlettségéről.
• 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).
• Március 15-i megemlékezésünk március 11-én délelőtt kerül megrendezésre a csoportokban, kérjük, hogy ezen a napon a
gyermekek csinos ruhában érkezzenek az óvodába.
Oláh Dóra
óvodapedagógus
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Farsangi levél
„ A 4.a osztálynak levélírás volt a
tananyaga fogalmazás tantárgyból.
De vajon mi legyen a téma?
Közösen
a
farsang
mellett
döntöttünk. A sok jól megírt
fogalmazás
közül
Marcit
választottuk, aki húgának írta
levelét.” – Kozmáné Vastag Judit
Kedves Lili!
Február 16-án volt a farsang
napja az iskolában. Az osztályunk is
ekkor tartotta ezt a mulatságot.
A szülők üdítőt hoztak, a
nagymamák meg fánkot sütöttek,
ami nagyon finomra sikerült. Én
zsiráfnak öltöztem, és ezzel
indultam
a
várva-várt
jelmezbemutatón.
Elképesztően
kíváncsi voltam, ki minek öltözik.
Volt, aki pókembernek, volt, aki
pillangónak,
rendőrnek
vagy
séfnek. Igazán sokféle és érdekes
jelmez született. Végül, képzeld el,
hogy én lettem az első helyezett a
jelmezversenyen. A buli tánccal és
zenével folytatódott, közben sokat
nevettünk az osztálytársaimmal. A
szórakozás után következett az édes
illatú
baracklekváros
fánk
elfogyasztása.
Mindenki szuperül érezte magát,
és a végére jól el is fáradtunk. Veled
mi újság, nálatok volt-e már
farsang? Ha van kedved, írj nekem
pár sort!
Röszke,
2022.02.20.
Puszi: Marci
Írta: Mityók Marci 4.a

Rajzpályázat
Az SZTE Kossuth Zsuzsanna
Technikum és Szakképző Iskola
divattervező
és
grafikai
rajzpályázatot hirdetett a felsős
korosztálynak.
Ezzel az igényesen kidolgozott és
ötletes ruhakollekcióval pályázott
Ördög Száva 8. osztályos tanulónk.
Művét a rovarok világa inspirálta.
Tutrai Sándor Lászlóné Ilike néni

Nem lehet csoda nélkül élni!
December hónapban a 4.a osztály tanulói a Szegedi Dóm Látogatóközpontja által
meghirdetett "Nem lehet csoda nélkül élni" című Betlehem-készítő pályázaton vettek
részt. Az eredményhirdetésre 2022. január 28-án került sor. A csoportos pályázók
kategóriában II. helyezést értek el!
Nyereményük a következő lett: 1 nap a Szegedi Dóm Látogatóközpontba, melynek
során a Szegedi Dóm építéstörténetét, építészeti és művészeti értékeit, a Szeged-Csanád
Egyházmegye kincstári gyűjteményét ismerhetik meg, múzeumpedagógiai és kreatív
foglalkozásokon vehetnek részt, valamint ebédelhetnek is a látogatóközpontban.
Felkészítő tanító: Jakabfi Zsuzsánna

KIP
Az idei tanévben bevezetésre került iskolánkban a Komplex Instrukciós Program
(KIP). Pedagógusaink 120 órás továbbképzés során sajátították el a program során
használt tanulásszervezési módszereket és alprogramokat.
A KIP olyan tanítási eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű
csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli
különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. Az osztályban végzett munka
eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja, illetve
megakadályozza, a tehetségesebbekét pedig előmozdítja. Célunk olyan csoportmunkán
alapuló módszer alkalmazása, amely a tanulókat életszerű és élményszerű személyes
tapasztalatokhoz juttatja az iskolai aktivitás során.
Pedagógusainknak e módszer használata nem kis előkészítéssel jár, de hétről hétre
alkalmazzuk a pozitív hatásainak a reményében.
Az első KIP-es óránk hihetetlen jól sikerült, gyorsan megértették a gyerekek a
módszer lényegét, és megtanulták a csoportszerepeket is. Ezek a szerepek (beszámoló,
írnok, időfelelős, kistanár, rendfelelős) minden órán rotálódnak, így a tanulók
kipróbálhatják magukat olyan készség-és képességterületen is, amelyben nem feltétlen
mozognak otthonosan. Az első órát néhány olyan is követte, amelyet én, mint tanító nem
éreztem mindig sikeresnek, mert vagy nem értünk a feladatok végére, vagy volt olyan
tanuló, aki nem tudott az adott csoporttal vitamentesen együtt dolgozni. A gyerekek
szerencsére ezt nem mindig úgy élték meg, mint én. Mindig kérdezik és várják, hogy
KIP-es óra legyen. Ez engem is motivál! A legutolsó óránk például egy csoda volt.
Olajozott gépezetként sürögtek-forogtak a csoportok, halkan beszélgetve, eszközöket
felkutatva az osztályban a sikeres problémamegoldás érdekében. Ilyenkor előkerül a
tablet, a színes filc, csomagolópapírok és megannyi érdekes eszköz, ami a dobozokban
lapul hátul.
Tóthné Gál Kinga, tanító
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Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté
Február 12-én a Genéziusz Színház előadásában egy
fergeteges komédiát tekinthettek meg az érdeklődők
a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
dísztermében.
Olaszországban játszódik a történet, így az olasz
temperamentum, olasz habitus vezette végig az
előadást. „Chioggia egy kedves, békés város,
Velence mellett. A lakosok szorgosan végzik a
munkájukat, az utcákon szerelmesek lófrálnak. Ezt
az idillt azonban nagyon könnyű felborítani. Az oka:
a sült tök. Egyetlen árva sült tök képes Chioggiát hangos csatatérré változtatni.
A szerelmi civódások és családi összetűzések között, csak Isidoro, a
büntetőbírósági jegyző próbál eligazodni, ő sem sok sikerrel, hiszen főhőseink
úgy békülnek ki és vesznek össze újra, hogy a szálak még jobban
összegubancolódnak.” Carlo Osvaldo Goldoni (Velence, 1707. február 25. –
Párizs, 1793. február 6.) olasz komédiaíró, szövegíró, dramaturg és ügyvéd.
Carlo Goldoni figurái, bár cseppet sem csendes, de esendő, szerethető emberek,
akiknek még meg kell tanulniuk, hogy néha nem árt félretenni a büszkeségüket,
hogy boldogok lehessenek.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.02.03-ai üléséről:
A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5 pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”. A pályázat a Dózsa György, a Szegedi, valamint a Hunyadi utcák vonatkozásában
útjavításra, aszfaltozásra és padkajavításra vonatkozik.
A testület döntött arról, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló
19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletében szabályozott támogatásra vonatkozó pályázatot az alapítványok
vonatkozásában kiírja.
A Képviselő-testület a Röszkei Sportkör által használt önkormányzati ingatlanokra vonatkozó használati szerződés
módosítását, mely a szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozik, határozatával jóváhagyta.
A testület a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesülettel a védelmi központ épületére vonatkozó használati
szerződés megkötését a jóváhagyta.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
Új - Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program pályázata
Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program 30 milliárd forintos tervezett keretösszeggel, amelynek keretén
belül a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet fejlesztésre.
A felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A felhívással olyan mikrovállalkozások
támogatása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre építő üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek
termelékenységük növelésére és nyitottak a technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft. A támogatás
maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg. Csekély összegű
támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át. Minimum 30%-os önerő
kell a projekthez. Maximálisan 50% előleg igényelhető.
A támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 24 – 2023. március 31. között van lehetőség.
A felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-magyar-falu-vllalkozs-jraindtsi-program-cm-ginop-plusz122-22-kdszm-felhvs
forrás: payazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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Télűző
A feladványunk öt kiemelt
sorában Rózsa Gyöngyi
verséből idézünk.
Múlt havi feladványunk
helyes megfejtése:
A mezőkön áldást, a hazában
békét. Az emberek szívében
boldog egyetértést.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
Bálint Judit
(Fő 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.

6. oldal

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

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

Eladó ház

Röszke központjában 90 m2-es
téglaépítésű, családiház 1770 m2-es
telken eladó.
Ár: 29.500.000
Tel.: 30/912-6237

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

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
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Túl az első edzőmérkőzésen
A Röszke SK megyei III. osztályú labdarúgócsapata lejátszotta az első felkészülési mérkőzését, közben pedig
Mórahalmon egy kispályás futballtornán egyéni elismerésekben részesültek a klub játékosai.
Túl van az első felkészülési mérkőzésén a Röszke SK. A Papdi Csaba
és Zsidek János vezette együttes a megyei II. osztályban szereplő
keretre épülő Sándorfalva ellen lépett pályára idegenben. A vezetést a
meccs elején a Röszke szerezte meg Mulati Dániel révén, majd az
egyenlítés után pár percen belül megint Mulati volt eredményes. A
második játékrészben a Sándorfalva fordított, de egyéni akció után
Papp Kornél végül egyenlített.
A Röszke SK a bajnoki folytatás (március 6., vasárnap, 14.30:
Szentesi Kinizsi–Röszke) előtt még két felkészülési mérkőzést játszik:
egyet lapzártánk után a SZEOL U19-es csapata ellen játszott, egyet
A mórahalmi Móratrade-kupán a röszkeiekre
pedig február 26-án (szombat) 10 órától a vajdasági FK Slavija
épülő Young Boys ötödik lett, míg Mulati
Dániel
(fekve) a legjobb mezőnyjátékos címet
Hajdukovo ellen a röszkei sportpályán.
nyerte el.
Sándorfalva–Röszke 3–3 (1–2)
Fotó: Móratrade-kupa
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Sándorfalva.
Röszke SK: Kurucsai (Ördögh D.) – Ördögh B., Tanács R., Resch, Tari Z. (Kürthy) – Fodor N., Szekeres Á.
(Mádi) – Papp K., Szilágyi Á., Zámbó B. – Mulati D. Edző: Papdi Csaba, Zsidek János.
A röszkei gólszerzők: Mulati D. (2), Papp K.
Mórahalmon rendezték meg a Móratrade-kupa tízcsapatos kispályás labdarúgótornát. A győzelmet a
Mórahalom megyeegyes csapatára épülő JBT szerezte meg, míg a második helyezett Déli Aprók együttesében
a Röszke SK-ból szerepet kapott Kurucsai Tamás, Papdi Csaba és Tanács Roland. A tisztán röszkei fiatalokkal
felálló Young Boys az ötödik helyet szerezte meg.
A különdíjak közül a legjobb kapusnak járó elismerést Kurucsai Tamás kapta meg, a torna legjobb
mezőnyjátékosa pedig Mulati Dániel volt.

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 (A KORLÁTOZÁSOK IDEJÉRE): szerda,

17.00 óra: szentmise vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzérimádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2022. január 5.: Turcsi Szilveszter (†2021. december 23., életének 82. évében)
2022. január 7.: Hajzer Imréné Bunford Judit (†2021. december 11., életének 52. évében)
2022. január 7.: Tandari Klára (†2021. december 6., életének 63. évében)
2022. január 11.: Szakál Szilveszterné Farkas Klára (†2021. december 26., életének 83. évében)
2022. január 10.: Tóth Péter (†2021. december 29., életének 86. évében)
2022. január 12.: Vőneki István Jenő (†2021. december 16., életének 78. évében)
2022. január 14.: Börcsök István (†2022. január 3., életének 86. évében)
Hirdetések:
2022. március 2.-val, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. A hamvazkodás szertartásával egybekötött
szentmise 17 órakor kezdődik. NAGYBÖJTBEN péntekenként 16.30 órától keresztutat végzünk a templomban. A 17
órakor kezdődő bűnbánati liturgián a szentségimádás alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.
A járványhelyzetre való tekintettel a hagyományos házszentelések az év elején nem kezdődtek el. Ahogy évközben erre
ismét lehetőség adódik, a szokásos rend szerint kezdjük a házak megszentelését. Akik év elején szeretnék befizetni az
egyházi hozzájárulásokat, azok megtehetik a plébániahivatalban, vagy a vasárnapi misék után a sekrestyében, ill.
befizethetik a 57400028-11065735-ös bankszámlaszámra.
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Újra háborús helyzet lehet a határon, ha a baloldal nyer a választáson
Könnyen megismétlődhet a déli határszakaszon a 2015-ös migránsválság, csak éppen súlyosabb
következményekkel. A papíron a Márki-Zay Péter vezette, de a háttérből Gyurcsány Ferenc irányította baloldali
ellenzéki összefogás – bármit is állítanak – őrizetlenül hagynák a határkerítést, veszélybe sodorva ezzel a
Mórahalmon és környéken élők mindennapjait, megélhetését, sőt akár az életét is. A határ szerb oldalán lévő
magyar falvak már elnéptelenedtek, a migránsok szinte a földdel tették egyenlővé Majdánt és Rábét.
Nincs olyan nap, hogy a magyar határt védő rendőrök, katonák és polgárőrök ne állítanának meg több száz illegális
bevándorlót a megyében, többségüket Mórahalom térségében. Az, hogy a helyzet jelenleg viszonylag még kezelhető,
csupán a határkerítésnek köszönhető. Azonban, ha győz az áprilisi választásokon a baloldali koalíció, akkor újra
elszabadulhat a pokol, mint 2015-ben, amikor több százezer migráns vágott át Csongrád-Csanád megyén, gyakorlatilag
mindenen keresztül. Bármit is állít ugyanis papíron a Márki-Zay Péter vezette, de a háttérből Gyurcsány Ferenc
irányította baloldali ellenzéki összefogás, hatalomra kerülésük esetén az egyik első lépésük a határkerítés elbontása lenne,
amit saját elhatározásukból, és akár brüsszeli nyomásra is megtennének.
Az, hogy ez mivel járna, egyszerű megérteni. Aki esetleg elfelejtette volna, hogy mi történt 2015-ben, annak érdemes
kimennie a határ szerb oldalán lévő magyar falvak egyikébe, és megtapasztalhatja, mi lenne a homokháti településekkel
határkerítés nélkül. Majdán és Rábé gyakorlatilag elnéptelenedett, az emberek elmenekültek. A korábban ezer lelket
számláló Majdánba ma alig száz magyar él, ők is rettegésben. A száz helyire csaknem ezer migráns jut, akik elfoglalták
az üresen maradt házakat, mindent feltüzeltek és tönkretettek, amit csak lehetett. Letarolták a veteményeket és a falu úgy
néz ki, mint egy szemétdomb. Emberi ürülék és elképesztő mocsok van mindenhol, amerre a szem ellát. A gyerekeket
nem merik kiengedni az utcára, és sok család kétségbeesésében már arab feliratú papírokon kéri, hogy ne foglalják el a
migránsok a házaikat. Azonban ez nem érdekli az illegális bevándorlókat, akik egész nap az utcákon csavarognak és csak
azt várják, hogy hetente megérkezzen a Soros-pénzeket szállító
„segélyszervezet”, ami ellátja őket készpénzzel, és tanácsokkal, hogy mit hazudjanak, ha elkapják őket a határ magyar
oldalán.
Ahhoz pedig nem férhet kétség, ha a baloldal nyeri az április 3-ra kitűzött választásokat, erre a sorsa jutna Mórahalom,
és a térség többi települése is. Magyarországot jelenleg a határkerítés tudja megvédeni attól a pusztítástól, ami a szerb
oldalon történik. Csak egy lépés kell, és a megyei gazdáknak nem lesz értelme földet művelni, vagy állatokat tartani,
mert a migránsok gondolkodás nélkül tennék tönkre a munkájukat. A földeket – ahogy 2015-ben is – letarolnák, és nem
okozna gondot nekik a háziállatok ellopása sem. Újra fennállna a veszély, hogy terrorista-gyanús emberek és fegyveres
embercsempészek sétálnának a járás településein.
A háborús helyzet kialakulása pedig csak egyféleképpen akadályozható meg: ha megmarad a határkerítés, ami ellen az
Európai Unió és a baloldali ellenzék is ész nélkül tiltakozik. Ők nem megmenteni, hanem kiárusítani akarják az országot,
annak árán is, hogy kétes hátterű illegális migránsok százezreit engednék be az országba, Csongrád-Csanád megyén, így
például a mórahalmi járáson keresztül
A február 5-én megrendezett vadászbál a röszkei vadászok szempontjából jelentős esemény volt. Tavaly a járvány miatt
elmaradt, ezért nagy várakozás előzte meg az új helyszínen, a Forró Fogadóban megtartott összejövetelt. Azok, akik részt
vettek a bálon, - a finom ételeknek, a jó zenekarnak, a lelkes személyzetnek, és a hibátlan szervezésnek köszönhetően –
nagyon jól érezték magukat.
A vadászok ebben a hónapban még 2 alkalommal fácánvadászatot szerveznek, 2 alkalommal pedig társas dúvad
apasztáson vesznek részt. 12-én már lezajlott az első, és eredményesen zárult. A Tisza ártéren, a téli kikötőtől a "
Nagykémény" irányába indult a hajtás. Az első leállás a "Szilágyi rámpánál" volt, és 3 sakál esett, a második a "Rocsónál"
fejeződött be, és további 2 sakált sikerült elejteni. A kitűnő eredmény értékét növeli, hogy 4 szuka és 1 kan került
terítékre. A vadászat után Szűcs Vince bácsi meghívására, egy kellemes eseményre még együtt maradt a társaság. A
Vadászházban felköszöntötték Vince bácsit, a január 22-ről elmaradt névnapja alkalmából. Csonka Imre ízletes
disznópaprikása, édes és sós sütemények alkották az ünnepi vacsorát.
Az ilyentájt rendkívüli, de sajnos már megszokottá váló enyhe tél nagyon megfigyelhető a madarak viselkedésén is. A
darvak nagy csapatokban északi irányba vonulnak a költőhelyük felé, seregeik már messze járnak, csak ősszel
találkozunk velük újra. Tanyánk udvaráról is megfigyelhető az a néhány vetési lúd pár, amelyek fészkelő helyet keresnek.
A kiszáradt fákról a zöld küllő meg a tarka harkály hamisítatlan tavaszi hangot hallat, jellegzetes dobolása messziről

10. oldal
hallható. Februárban megérkeznek a költöző madarak hírnökei. Elsőnek a bíbicek térnek vissza. A bokrok alól esténként
és kora reggel a feketerigók kellemes éneke is a tavasz közeledtét hirdeti.
Gyakran visszatérő kedves emlék, amikor enyhe tavaszi estéken a magaslesen ülve ezek az utolsó madárhangok
kísérték feszült várakozásomat. Nem jártam mostanában erdős, dombos nagyvadas területen, de elképzelem, hogy a
napsütötte oldalakon bontogatja szirmát a hóvirág, a kankalin, a tőzike, a hunyor és a többi tavaszi vadvirág.
Itthon, a hóvirág meg a mogyoróbarka csábító illattal hívogatja a méheket, amik az erős, olykor hideg szél miatt csak
ritkán jönnek elő, ezért a rengeteg virágpor haszontalanul kárbavész. Sajnos, már csak gyerekkori emlékként tudom
felidézni a "nagyhavas" teleket, amikor minden évben ilyenkor februárban a Sóós erdőn átvágva láttam, hogy a vetési
varjak építették fészkeiket. Akkoriban 80-100 vetési varjú pár költött ebben a nem túl nagy erdő foltban.
A varjak korán költenek, és a megüresedett fészkeket később néhány pár erdei fülesbagoly és vörös vércse veszi majd
birtokba. Már csak foltokban volt hó, mikor az erdőt szegélyező bodzabokrok alól lestem a fészeképítést. Váratlanul egy
vörösbegyet vettem észre, ami az ágak között bujkálva táplálékot keresett. Ő kedvenc madaraim egyike, mellesleg a
skótok nemzeti madara. Áprily Lajos is említést tesz erről a kedves madárról, Hűségesek című versében: "Szajkó, rigó,
vörösbegy nem hagy el, nem mond búcsút a nyár felhőivel. Ha hóviharral ránk szakad telünk, a völgyben itt borzonganak
velünk.
Karikó József
A Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága sikeresen pályázott a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (2021.)” című kiírásán. A
pályázat keretében gépjármű beszerzés valósult meg 5.000.000 Ft értékben.

Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület megrendezi
TAVASZI HORGÁSZVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses egyéni horgászversenyét, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk
Verseny időpontja: 2022. március 26 (szombat)
Helye:
Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
átlagosan 100 m széles, 1,5 – 3 m vízmélységű,
náddal szegélyezett vízterületen
Programtervezet:
07.30 –tól gyülekező a VIVA PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ
teraszán,
6758 Röszke Fő u.
08.00 Megnyitó, majd sorsolás.
08.45 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
(09.25-től etetés)
09.30-13.30
VERSENY
13.30-14.00
Mérlegelés
14.30- tól
Eredményhirdetés és ebéd.
Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet, a
többiek a helyszínen fizethetik be.
Nevezési díj:
3000Ft/fő (felnőtt), 1000 Ft/fő(ifi). Gyermek kategória
14 év alatt (2008-as születéstől) ingyenes.
Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati irodájában
(csütörtökönként 14 – 17-ig), a Macsek kisállat eledel
és horgászboltban (hétközben de:7,30- 12-ig,
06305792616. A nevezési díjat a helyszínen is ki lehet
fizetni. Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Nevezési határidő:2022. március 25-én 11.30-ig
(Állami Horgászjegy kötelező)
Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett
díjazásban részesül.

Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász
különdíjban részesül (min. 1000 gramm).
Általános szabályok:
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v.
fenekező felszerelés). Rakós bot használata, élőhal,
halszelet csaliként alkalmazása és a pergetés tilos!
Felhasználható nedves etetőanyag mennyisége
maximum 10 liter. Ezenkívül még összesen 1,5 liter élő
anyag megengedett. (csonti, pinki, giliszta,
szúnyoglárva)
A zsákmány mérése a helyszínen történik.
(versenyállásokban)
A verseny idejére, a halfajokra egyébként
jogszabályban megállapított méret-, mennyiség és faj
szerinti korlátozás nincs érvényben. (állami
horgászjegyen szereplő jegyzék szerint)
- Ha a versenyző süllőt fog, akkor a kímélet miatt
azonnal vissza kell engedni a vízbe, és nem számít bele
a fogási eredménybe.
- A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani,
ezért keretes haltartó háló használata kötelező
Horgászverseny ideje alatt a Gyálaréti Holt Tisza
Lisztes szakaszán horgászati tilalom lesz érvényben
A rendezvény felelőse:
Magyari László. 06/70 3139920
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
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2022. 02. 05-én ünnepelte 90. születésnapját Szekeres Vincéné
Tanács Rozika néni.
A Tanács családban 13 gyerek született, így sok évtizeden át
számtalan születésnapot ünnepelhettek. Most az elsőszülött
betöltötte a 90. évét. Főleg a nők szeretik titkolni a korukat, de
mikor Rozika néni esetében szóba kerül, hogy hány éves, mindenki
csak csodálkozik, hogy mennyi?! és azt mondják, hogy egyáltalán
nem látszik annyi idősnek, akár 10 évet is letagadhatna. De nem
akar egyetlen évet sem letagadni, mert minden évben annyi szép és
jó történik vele, hogy ezek az élmények, emlékek szépítik meg a
mindennapjait.
A 13 testvérből sajnos mára már csak négyen élnek, de Rozika néni
az, aki a már közel 100 fős családi körben minden hozzátartozóval
tartja a kapcsolatot. Öröm számára is mikor a népes család évente
egyszer májusban együtt piknikezik. Rozika néni közel 20 évig élt
első férjével Papdi Jenővel, 2 gyerekük Papdi Laci és Zsuzsi
Röszkén élnek családjaikkal. Rozika néni 1978 óta Szekeres Vince
bácsi felesége. Az unokák, Laci, Csaba, Andris, Rita, Sára
zsinórban követték egymást, így fiatal nyugdíjas nagymamaként
nagyon sokat tudott segíteni a gyerekek nevelésében is. Vince
bácsival szépen, szorgalmasan élik mindennapjaikat és valamit
nagyon jól csinálnak, mert Vince bácsi már 91, Rozika néni pedig
90 éves.
Minden nap van valami tennivalójuk, Rozika néni még rendszeresen biciklire pattan és elintézi a napi
bevásárlást, postai befizetéseket, vasárnaponként elmegy a misére. Néha még a fiatalokat is megszégyenítő
gyorsasággal csinál egy - egy bevásárló körutat Szegeden. Otthon szorgalmasan gazdálkodnak, tyúkokat
tartanak, a kertben minden van, ami az önellátáshoz és a gyerekek, unokák ellátásához szükséges: borsó, bab,
krumpli, paprika, hagyma.
Pár éve már úgy mondja Rozika néni, hogy most már csak
délelőttös vagyok, mert a főzést, mosást, takarítást csak délelőttre
osztja be, így a délután és az este már a pihenésé. Egyik kedvenc
elfoglaltsága az olvasás, a születésnapjára kapott könyvet is 2 nap
alatt kiolvasta. Rozika néni számára az a legnagyobb ünnep, ha
együtt van a család ott vannak náluk a gyerekek, unokák és a 3
dédunoka, sorrendben Balázs, Luca és Barnabás. A kerek
évfordulós születésnapot két részletben tudtuk megünnepelni,
mert a COVID megint keresztülhúzta a számításunkat. Február 5én Borbásné Márki Márta polgármester asszony egy nagyon szép
dallal, tortával és virággal köszöntötte Rozika nénit és sok üdvözletet is átadott az ünnepeltnek.
A mindfulness – magyarul tudatos jelenlét vagy éber figyelem. Arra a folyamatra utal, amikor figyelmünket
szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen pillanat tapasztalatai felé fordítjuk. Valami ilyesmit tud a mi
édesanyánk, amit ösztönösen tanult meg a szüleitől és a népes családban egymástól is megtanulhattak. Nagyon
magasra tette a mércét, hogyan tegyük a dolgunkat, hogyan éljünk és hála a jó Istennek nagyon jó példát mutat
nekünk ebben. Azt kívánjuk drága Rozika néni, édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, hogy gyűjtögesd az
éveket a melletted levőkkel együtt nagyon sokáig és taníts bennünket, mutasd nekünk továbbra is a jó példát,
hogyan kell JÓL ÉLNI.
Isten éltessen sokáig
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Ábrahám Antalné Farkas Margit 1932. 01. 31-én született Szegeden 6 gyermek közül
elsőként. Egy rövid megszakítással egész életében Röszkén élt.
1953. októberben házasságot kötött Ábrahám Antallal, és egy gyermekük született,
Imre.
Legidősebb gyermekként mindig dolgoznia kellett, hogy a család megélhetéséhez
hozzá tudjon járulni. 1960-tól nyugdíjazásáig a helyi mezőgazdasági
termelőszövetkezetben dolgozott. Vallásos családban nőtt fel, ezért az egyházhoz is
mindig kötődött: énekkarba járt,
képviselőtestületi tag volt, majd
1998 óta a templom sekrestyése.
Menye, 2 unokája, unokaveje és 3
dédunokája körülötte él. Segítenek
neki, amiben tudnak, de még ma is
igyekszik erejéhez mérten aktív
életet élni. 90. születésnapját szerető, mindig összetartó családja
körében ünnepelte, az egyházközség és Polgármester asszony is
személyesen köszöntötte a jeles napon.

Fodor Emili

Molnár Miléna

2022.01.25.
Anya: Deák Alexandra
Apa: Fodor Csaba

2022.01.30.
Anya: Papp Henrietta
Apa: Molnár Ádám
Közérdekű telefonszámok

