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Március

Tisztelt Termelők!

Lassan elindul a területalapú támogatás beadási időszaka.
Beadási határidő: április elejétől (még nincs konkrét időpont) május 15-ig!!!
A kérelem beadása időponthoz kötött, amelyet a tavalyi évekhez hasonlóan
telefonon tudnak kérni tőlem (70 39 99 524).
Lehetőség lesz személyesen, illetve telefonon is beadni a kérelmeket.
Legyenek szívesek minél előbb jelentkezni, NE az utolsó napokra halasszák!
Köszönöm!
üdvözlettel, falugazdász

2. oldal
1848. március 15-re emlékeztünk
A cirkuszban
Március 4-én az első három óra
után külön busszal Budapestre
utazott az egész 6. osztály, hogy az
országos Lázár Ervin Program
keretei között cirkuszi előadáson
vegyen
részt.
Kísérőnk
az
osztályfőnökünk, Halasiné Csúzdi
Anna tanárnő és Ábrahám Judit
tanárnő volt.
13 órakor érkeztünk meg a
Fővárosi Nagycirkuszhoz. Amikor
bementünk,
az
ülőhelyünkhöz
vezettek minket, és 10 perc múlva
már kezdődött is az előadás. Láttunk
lovakat és kutyusokat is. Hihetetlen
volt, hogy mi mindenre képesek ezek
az állatok.

A bohócok és az akrobaták
táncoltak
és
énekeltek
a
produkciójuk alatt. A fellépők között
voltak magyarok, franciák, oroszok,
amerikaiak, mongolok és etiópok.
Rengeteg néző szórakozott velünk
együtt, és minden mutatvány után
tapsoltunk.

Amikor vége lett az előadásnak, a
busz jött értünk és indultunk vissza
Röszkére.
Utazás
közben
beszélgettünk,
telefonoztunk,
játszottunk és pihentünk. Este 18
órakor fáradtan, de vidáman értünk
haza.
Hatalmas élmény és szórakozás
volt ez számunkra! Nagyon örültünk
a lehetőségnek és tényleg egy
csodaszép nap lett belőle. Reméljük,
hogy egyszer megint elmehetünk!
Salánki Valéria 6.o.

2022-ben is online idéztük fel a forradalmi eseményeket és emlékeztünk együtt a
hőseinkre. Halasiné Csúzdi Anna tanárnő és a 6. osztály igazán különleges
emlékműsorral készült erre az ünnepre. Izgalmas jelenetekkel és szép táncukkal
mutatták meg a magyar történelem e jelentős részletét. A régies jelmezválasztás még
közelebb hozta a nézőkhöz a kor stílusjegyeit.
A rögzítésről és a vágásról rendszergazdánk, Árva Béla gondoskodott.

Az előadás az iskolánk YouTube csatornáján is megtekinthető!

Itt a farsang áll a bál!
Ebben a tanévben egyelőre még mindenki a saját osztályában tartotta a farsangi
mulatságát. A színes és ötletes jelmezek bemutatása után mindenhol az önfeledt
szórakozás és tánc vette kezdetét. Az osztályfőnökök és a napközis tanító nénik
gondoskodtak róla, hogy tartalmasan, közös játékokkal teljen a délután. Az 5., 6. és 7.
osztályosok a Crazy Jumpban űzték el, ugrálták el a telet.

3. oldal
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.02.16-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 190.656.249 Ft-tal került megemelésre.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira tekintettel, a képviselő-testület az Önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról határozatot
hozott.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban elhangzott, hogy a tervezet a
vonatkozó jogszabályi előírások alapján került előkészítésre. Röszke Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi
bevételi-kiadási előirányzata 1.568.327 e Ft.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta.
A 2021. évi adóztatási tevékenységről szóló jegyzői beszámolót a testület megtárgyalta és elfogadta.
A jegyző a hivatal tevékenységéről szóló beszámolója keretében a 2021. év vonatkozásában beszámolt többek között a
hivatal szervezeti felépítéséről, a munkakörökről, az ellátott feladatokról, az év folyamán megvalósult képzésekről, az
önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatokról, a hatósági munkáról és az ügyforgalomról. A képviselő-testület a
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A jegyző, mint a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
A testület megállapította, hogy az „Alapítvány a Röszkei Gyermekekért” alapítvány által benyújtott szakmai beszámoló
és pénzügyi elszámolás az önkormányzati rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek
megfelel, így a nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület a Röszke Község Önkormányzata tulajdonát képező – ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett –
víziközmű vagyon helyzetét és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítését áttekintette és döntést
hozott a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam javára történő átruházásáról.
A határátkelőhelyek fenntartására kapott támogatás felhasználása érdekében a települési önkormányzatnak és az illetékes
határrendészeti kirendeltség vezetőjének a hatályos jogszabályok szerint együttműködési megállapodást kell kötnie. A
testület a megállapodást határozatával jóváhagyta.
A testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a 2022. január 1-től
hatályos módosítása miatt a polgármester illetményét és költségtérítését határozataival megállapította.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel a testület jóváhagyta a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését.
A képviselő-testület a fogorvosi praxisjog adásvétele kapcsán a praxisjog vásárlójával történő feladat-ellátási
előszerződés megkötéséről határozott.
Röszke Község Önkormányzata és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közötti a kistérségi orvosi ügyelet
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést és annak mellékleteit a testület jóváhagyta.
A képviselő-testület a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Röszke község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide
nem értve az erdőt, a halastavat - őrzésére mezei őrszolgálat létesítését határozta el.

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
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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: szerda, 17.00 óra: szentmise csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis
péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2022. február 3.: Ördög Mária Ibolya (†2022. január 21., életének 78. évében)
2022. február 3.: Szécsi István (†2022. január 30., életének 78. évében)
2022. február 25.: Szalma Piroska Veronika (†2022. február 14., életének 75. évében)
Hirdetések:

Nagyböjtben péntekenként a 17 órakor kezdődő bűnbánati liturgián a szentségimádás alatt
gyónási lehetőséget biztosítunk. A bűnbánati liturgia előtt fél órával (16.30 órai kezdettel)
keresztutat végzünk a templomban.
Szertartásrend a Húsvéti ünnepek alatt:
9 óra – ünnepi szentmise barkaszenteléssel
Április 10., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP
Április 14., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Április 15., péntek
NAGYPÉNTEK
Április 16., szombat
NAGYSZOMBAT
Április 17., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Április 18., hétfő
HÚSVÉTHÉTFŐ

18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia előtt
16 óra – Keresztút
utána – virrasztás a Szent Sír előtt
17 óra – nagypénteki szertartás
14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetőség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne: tűzszentelés és fényliturgia,
Húsvéti örömének, vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
17 óra - esti szentmise
8 óra – szentmise

MINDEN RÖSZKEI LAKOSNAK MEGHITT NAGYBÖJTI KÉSZÜLETET
ÉS KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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. Az egyházi
hozzájárulások befizethetők a plébániahivatalban, vagy a vasárnapi misék után a sekrestyében, ill. befizethetők
a 57400028-11065735-ös bankszámlaszámra is.
Karitász-hírek
Egyházközségi Karitász-munkacsoportunk ismét fogad ruhát és tartós élelmiszert az Ukrajnából menekült
családok megsegítésére a Szeged-Csanád Egyházmegyei Karitász-központ szervezésében. Kérjük, jó állapotú,
de már nem használt ruháikat adják le röszkei munkatársainknak a Kartal-házban, vagy közvetlenül az
Egyházmegyei Karitász szegedi raktárában, a Csongor tér 8. szám alatt.
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Szentmise és lakoma
Télbúcsúztató, tavaszköszöntő szentmise volt február utolsó napján a röszkei római katolikus templomban. A
szentmisén a békesség a szeretet és a reménység jegyében a háborúba kényszerített Kárpátalján élő magyar és
ukrán testvéreinkért imádkoztunk. A perselypénz a Beregszászon élő Homoki család irányításával működő
segélyszervezethez került. A szentmise után a Kartal-házban a Varsányi pincészet márkás borainak
kóstolgatása még emelkedettebbé fokozta a szeretetlakoma hangulatát. Az ételeket és a felszolgált italokat
Mezősi Rudolf, Németh István és Csonka Imre ajándékozták a gyülekezetnek.

Turucz József

Híven a "Vadászsarok" címhez a márciust a vadászok szemszögéből közelítem meg. Ez a hónap a "vadász-év"
legeseménytelenebb időszaka. Már túl vagyunk a téli vadászatokon, a vadászbálon, a társas dúvad
apasztásokon. A hivatásos vadász, és a lelkesebb sportvadászok azonban milyenkor is találnak hasznos
tennivalót. Szekeres Péter hivatásos vadász profi módon űzi a csapdázásos dúvad gyérítést, aminek meg is lett
az eredménye. A megyei Vadászkamara összesítése alapján a 6. helyet szerezte meg a hivatásos vadászok
közötti megmérettetésben. Ezúton is gratulálunk neki, és további eredményes munkát kívánunk.
Fontos eseménynek nevezhetjük az évzáró közgyűlést, de ennek időpontja még nincs eldöntve. Az életünket
jelentősen befolyásoló időjárásról már szinte felesleges írni, mert az annyira átalakult, hogy sem télutóról, sem
kora-tavaszról nem beszélhetünk. Csapadéknélküli, hideg, szeles napok követik egymást, olykor erős éjszakai
fagyokkal, néha erős nappali felmelegedéssel, ami az egész természetet megviseli. Az útszéleken és a réteken
a száraz, avas tavalyi fű meg a száraz kórók látványa nagyon lehangoló. Az embernek még a kertészkedéssel
kapcsolatos tervezgetéshez sincs kedve.
Gyerekkoromban, a Szíkháton ilyenkor már a vízzel borított zsombékost jártam. Naponta figyeltem a
telelőhelyükről érkező vízimadarak csapatait: a cankókat, a partfutókat, a sárszalonkákat, és a nagygodákat. A
tőkés és a böjti récék a fűcsomókon már tojásaikon ültek. Hűséges barátommal, Kozák Ferivel hétvégeken
légpuskás vadászatokon néhány verebet lőttünk, hogy macskáinknak kedvébe járjunk. Egyik Körös-ártéri
cserkelésünk alkalmával megláttunk 3-4 őzet. Ez nagy eseménynek számított, mert akkor még az Alföldön
ritkaság volt az őz jelenléte. Titkunkat sokáig nem is árultuk el senkinek.
Visszatérve a jelenbe: március végén már az őzbakok agancsfelrakását figyelik a vadászok, ami hasznos
információ lesz az őzbakvadászat során. Virágoskertünket nézve a tavaszi hagymás növények olyan lassan
növekednek, hogy az az érzésem támadt: talán legszívesebben vissza bújnának a földbe. Egyszer mégiscsak
megérkezik a várva-várt tavasz, ami oly sok költőt megihletett már.
Petőfi Sándor: A tavaszhoz című versének idézett sorai is erről szólnak:
"Ifjú lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?"
Karikó József
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a Szöghy Temetkezés
megnyitotta új kirendeltségét a

Jázmin Virágműhelyben

PIETAS
TEMETKEZÉS

teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/955-7556 (0-24)
Fodor Gyöngyi: 06 20/372-3980

6722 Szeged, Bartók tér 10.

www.szogitemetkezes.hu

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

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

Vakcinázott előnevelt csibe
490 Ft/db áron kapható

Tel.: 06 30 360 6662
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Értékrend
Feladványunk kiemelt két
fősorában nagy költőnk és
mesemondónk gondolata
olvasható, a középső
fősorban pedig eredeti neve
rejtőzködik.
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
Kolompolj és kiabálj, a
busókra sose várj. Egyéligyál vigadjál, forgácsfánkot
faragjál.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
BECKER HENRIK
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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A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2022. február 17-én tartotta tisztújító közgyűlését, ahol a
következő egyesületi tagok kerültek megválasztva a különböző tisztségekre
Elnök: Magyari László
Elnökség: Márki Jenő(titkár), Asztalos Ferenc, Bihari Róbert, Fazekas Tibor, Domsa Sorin, Halli Gyula, Kovács
Tamás, Tombácz Lajos
Felügyelő bizottság: Fülöp Pál(elnök), Hódi János, Ördög Csaba
Fegyelmi Bizottság: Dobos Sándor(elnök), Dr. Herédi Zoltán, Pernyész Csaba
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!

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 2022
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 2022. év április 09.-én, szombaton 08.00-tól tartja a
hagyományos
KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOT
Gyülekező a mólónál
Ezen a napon csak azoknak a horgásztársaknak van lehetőségük horgászni, akik résztvesznek a
munkában!

11. oldal
A 136. számú Szeged-Rendező – Röszke – országhatár vasútvonal fejlesztése
A projekt célja a 136. számú Szeged-Rendező és Röszke
országhatár közötti vasútvonal fejlesztésének tervezési és
kivitelezési munkáinak megvalósítása. A fejlesztés lehetővé
teszi a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes kizárással járó
fejlesztési munkáinak időszakában a tranzit áruforgalom kerülő
útvonalon történő szervezését, elősegíti az interregionális
kapcsolatokat Szeged és Szabadka nagyvárosok és
vonzáskörzetük között. Az átépítés hatására a vasúti pálya
átbocsátó képessége, terhelhetősége, mind a személy, mind az
árufuvarozás tekintetében jelentősen megnő.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-ben felkérte
a MÁV-ot a 136. számú Szeged – Röszke országhatár közötti
vasútvonal tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó
feltételes közbeszerzési eljárás megindítására. A Támogatási
Szerződés alapján a kivitelezésre az egyéb elszámolható
költségekkel együtt mintegy 41 milliárd forint áll rendelkezésre.

Röszke állomás kiszolgáló épülete
(látványterv)

A kivitelezéssel érintett szakasz hossza: 13,075 km. Az
egyvágányú vasúti vonalszakasz kiépítési és az engedélyezési
sebessége 120 km/h (egyes, rövidebb szakaszokon külső
korlátozó tényezők miatt 80 km/h). A MÁV korszerűsíti a teljes
biztosítóberendezést, távközlést, átépülnek a keresztező és
párhuzamos utak. Szentmihálytelek újonnan létesülő
megállóhelyén és Röszke állomáson P+R parkolók és B+R
kerékpártárolók, esőbeállók, korszerű utastájékoztatás és
térvilágítás
létesül.
A
vasútvonal
villamosításához
felsővezeték-hálózatot építenek ki a teljes vonalon, és új
villamos alállomás telepítése szükséges Szegeden. Az összes
megépülő váltó fűtéssel lesz ellátva, így biztosítva télen is az
Röszke állomás esőbeálló (látványterv)
akadálymentes közlekedést. A vasúti üzem a Szegedi
forgalomirányítási központból lesz távvezérelhető.
Aktív zajvédelmi intézkedésekkel, műszaki megoldásokkal biztosítani kell a beépített környezetre vonatkozó zajterhelési
határértékeket.
Szeged-Szentmihály településrészen új, akadálymentes megálló létesül Szentmihály néven. Röszke állomás teljesen
átépül, a tervezett magasperon (sínkorona felett 55 cm) kedvezőbb gyalogos megközelítést tesz lehetővé. A szolgáltatási
színvonal javítása érdekében az állomáson és a megállóhelyen P+R és B+R parkolók, esőbeállók, korszerű
utastájékoztatás és térvilágítás is lesz.
A vasútvonal villamosításához új villamos alállomás telepítése szükséges Szegeden, mely később bővíthető a Szeged–
Makó vonal, illetve a békéscsabai irány villamosítása esetén.
Röszke állomáson 2 esőbeállót építtet a vasúttársaság. A meglévő felvételi épület funkciója átalakítást követően üzemi
épület lesz, az utasok számára új épületet húznak fel, a meglévő épülettel átellenes oldalon, ehhez kapcsolódik az új
közterületi kapcsolat, úttal parkolóval. Röszke állomáson a pénztárcsarnokokban összevont indulási, érkezési monitort
helyeznek el.
Szentmihály megállóhelyen 2 esőbeálló, valamint peronbútorzat (padok, szemetesek) is lesz. A peronhoz teljes
szélességű (4 m-es) járdával csatlakozik az útépítési terv. A járda 10 kerékpár tárolására alkalmas, fedett B+R parkolóhoz
és 4 + 1 (akadálymentes) gépjármű számára kialakítandó P+R parkolóhoz vezet.
A Szerződéses Megállapodás a pénzügyi forrás biztosítását követően 2021.10.23-án lépett hatályba. A kivitelezőnek 24
hónap teljesítési időszak áll rendelkezésre 2023 őszéig.
Tavaly december elején megkezdte a pályabontási munkákat, az útátjárók és Röszke állomási vágányokon kívül az összes
sínt és betonaljat felszedték és elszállították, az új hosszú sínszálakat deponálták a munkaterületen.
A tavasszal induló nagygépes pályaépítési munkákon kívül biztosítóberendezési, távközlési, erősáramú fejlesztések,
valamint a keresztező utak, műtárgyak felújítása szerepel a tervek között.
(folytatás a következő oldalon)

12. oldal
Menetrendi tervek
A menetrendi lehetőségeket jelentősen befolyásolja az
alkalmazandó VÁM és határrendészeti technológia és azok
normaidői.
A személyszállító vonatok előzetesen tervezett napi száma:
- 6 pár nemzetközi IC vonat
- 9 pár belföldi személyvonat Röszke és Szeged között.
A Budapest-Kelebia vonal építése miatt a pálya elkészülte után a
Szeged-Röszke vonalra terelik a 150-es vonali tehervonatokat. A
terelés megszüntetése után vállhat lehetővé a személyszállítás
tervek szerinti teljes kapacitásának bevezetése.

Szentmihálytelek esőbeálló (látványterv)

Döntetlennel indult az idény
A Csongrád-Csanád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének első mérkőzésén a Röszke hazai pályán
3–3-as döntetlent ért el a Szőreg ellen.
Rossz hírrel indult a tavasz: a Csongrád-Csanád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság további küzdelmeitől
visszalépett a Szentesi Kinizsi II. együttese, így a Nagymágocs után újabb csapattal csökkent a mezőny.
Mivel az őszi eredmények után még veretlen Röszke éppen Szentesen kezdte volna az idényt, így rögtön üres hétvégével
indult a csapatnak a szezon.
A tavaszi második fordulóban a Szőreg látogatott a röszkei pályára. A vendégek hamar vezetéshez jutottak, majd Szilágyi
és Marancsik góljával fordított a hazai alakulat, sőt Bukniczot második sárga lappal a 33. percben kiállította a bíró. A
Röszke azonban egy védelmi hiba után megint gólt kapott, így döntetlennel fordultak a csapatok. A második játékrészben
nem igazán látszott meg a hazai emberelőny, ennek ellenére a 73. percben Mádi révén sikerült megszerezni a vezetést.
Ám a 92. percben a lelkes vendégek egyenlítettek Földi harmadik találatával, így sajnos elúszott a tavaszi nyitógyőzelem
esélye.
A Röszke SK második bajnokiját Ruzsán lapzártánk után rendezték.
Küzdelmes mérkőzésen a Szőreg megérdemelte a döntetlent, mert sajnos nem látszódott az emberelőnyünk. Kár, hogy
az utolsó utáni percben nem tudtunk kellően figyelni a védekezésünkre – nyilatkozta Papdi Csaba vezetőedző.
Röszke–Szőreg-DSC 3–3 (2–2)
Röszke SK: Kurucsai – Ördög B. (Ördögh Á., 86.), Tanács R., Resch, Papp K. (Kürthy, 73.) – Fodor N., Tari Z. –Mulati
Dániel, Marancsik (Mádi, a szünetben), Zámbó B. – Szilágyi Á. Vezetőedző: Papdi Csaba.
Szőreg DSC: Madaras P. – Iványi Z., Illés T., Kövesi Sz., Buknicz Z., Télessy P., Salánki M., Istókovics M., Bakos J.
(Pásztor, a szünetben), Czibere L., Földi R. Vezetőedző: Csordás József.
Gólszerzők: Szilágyi Á. (23.), Marancsik (28.), Mádi J. (73.), ill. Földi Róbert (8., 36., 92.).

Közérdekű telefonszámok

13. oldal
Farsang tánccal és sok-sok fánkkal
Február 26-án farsangi táncházra vártuk a település lakóit. Sajnos, jó ideje nem volt lehetőségünk ilyen esemény
megrendezésére, így nagyon örültünk neki, hogy kicsik és nagyok is örömmel fogadták. A rendezvény nagyon jó
hangulatban zajlott le, a program hivatalos befejezését követően, a lelkes táncosok maradtak még és késő estig ropták a
táncot. Jó volt látni, hogy szívből és ilyen lelkesedéssel mulattak.
A farsang elengedhetetlen étele a fánk sem maradhatott el, melynek sütésében nagy segítségünkre volt Dobosné Imre
Barbara, akinek hálásan köszönjük munkáját.
A farsangi táncház a deszki Tiszavirág Néptáncegyesület oktatójának, Tímár Attila tanár úrnak közreműködésével
valósulhatott meg, a röszkei néptáncos gyerekek lelkes vendéglátásával. Tervezzük a folytatást, hiszen Röszkén a
hagyományápolás egyik kiemelkedő része a néptánc, néptánc oktatás!

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak…”
2022. március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire
emlékeztünk a Páduai Szent Antal Plébánia kertjében elhelyezett Nemzeti
Emlékmű előtt. Liszkai Tamás plébános úr ünnepi köszöntőjét követően Fintor
Benjamin trombitán toborzó nótákat adott elő. Ezt követően Kiss Gábor Juhász
Gyula: Március idusára című elgondolkodtató szép versét halhattuk és Varga
Réka gyönyörű hangján 1848-as népdalokat énekelt. Röszke Község
Önkormányzatának képviseletében Borbásné Márki Márta polgármester asszony,
a Páduai Szent Antal Plébánia nevében Liszkai Tamás plébános úr, illetve
Friedrich Irene Amalia a Magyar Tartalékosok Szövetsége röszkei elnöke
megkoszorúzta a Nemzeti Emlékművet.
A megemlékezéssel párhuzamosan egy hetes kiállítás volt megtekinthető a
Közösségi Színtér és Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Röszke
ablakaiban az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban részt vett nőkről és
asszonyokról. Március 15-én általában a frontvonalban harcoló férfiakra és
politikusokra emlékezünk, pedig sok hölgy is kivette a részét az 1848-49-es
eseményekből.
Ki karddal, ki szóval, ki úttörő cselekedeteivel bizonyította, hogy igazi hazafi.

Kovács Abigél
2022. január 26.
Anya: Kovács-Petrény Vivien
Apa: Kovács Sándor

14. oldal
"Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget!
Hozz el minden szeretetet!
Hozz napsütést, enyhe szellőt,
Virágokat, bárányfelhőt!
Hozzál vidám madárfüttyöt,
Csemegének sok gyümölcsöt!"
Lehet, hogy az időjáráson még nem
látszódik, de itt az óvodában, a farsangi
időszakunkban mindent megtettünk a
gyerekekkel azért, hogy elkergessük a
Farsangi móka
telet. Amíg a kellemes idő várat magára,
a csoportokban az egészséghetünkkel
nyitottuk meg az előttünk álló időszakot.
Igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy
Márciusi ifjak
melyek azok az ételek, italok, melyek
azok a tevékenységek, amivel támogathatjuk szervezetünket,
erősíthetjük immunrendszerünket.
Természetesen nem csak a mi egészségünk fontos, hanem a bolygónké
is, melynek megőrzése érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés.
Ennek a témának részeként hirdettük meg a már hagyományosnak
Gyümölcssüni a bölcsiben
nevezhető „Újrapapír kiállítást” (márc. 1. – újrapapír világnap), melyre
nagy örömünkre szebbnél szebb alkotások érkeztek. Ennek a megmozdulásnak ekkora
sikere, talán még nem is volt annak ellenére, hogy sajnos a betegségek miatt a csoportok
létszáma nagyon lecsökkent. Ezt a nagyfokú aktivitást, ezúton is nagyon köszönjük.
Március legfontosabb, kiemelkedő ünnepe március 15-e. Minden csoportban szorgos kis
kezek festették a magyar zászlót, hajtogatták a csákókat, díszítették a pártákat. Emellett
igazi kis huszártanoncként énekelve meneteltek, vagy verseket szavaltak. A
legnagyobbjaink megemlékeztek a templomkertben a hősök emlékművénél, valamint
fellobogózták a Művelődési Ház parkját.
Nagyon várjuk a tavaszt, mert a következő időszakban hosszabb gyalogos sétát
tervezünk a Holt-Tisza partjára, a Víz világnapja alkalmából.
KÖSZÖNJÜK:
• Dobó József helyi vállalkozónak, hogy nagyszülői támogatásból megjavította a
hajómászókát.
• Kátai Kálmán helyi vállalkozónak, a szélvihar által megrongálódott felnőtt
Újrapapír világnapi
kerékpártároló javítását, szintén támogatásból.
alkotás, játék a hulladék
• a Micimackó csoportos szülőknek a sok csemegét, melyet a gyermekek jóízűen
papírból.
fogyasztottak a farsangi mulatságon.
• Kuk Tímea szüleinek a kártyajátékot, mellyel a Méhecske csoportos
gyermekek játszhatnak.
• Korom Péter családjának a Manótanya csoportnak ajándékozott lekvárt.
• Lódri Zamira anyukájának a rajzlapokat, melyekre a Süni csoportos
bölcsődések alkothatnak.
NAPTÁRUNK:
• Április hónapban az 5 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az
óvodapedagógusok gyermekük egyéni fejlődéséről.
• Április 5-én ÓVODAI NYÍLT NAP, 9-12 óráig és 15-17 óráig a leendő
óvodásainkat várjuk szüleikkel, velük együtt betekinthetnek óvodánk
mindennapjaiba.
• Április 11-22-ig TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS, a papírokat az óvoda
hátsó udvarrészén elhelyezett konténerbe gyűjtjük.
Szemet gyönyörködtető vitaminnapi
• Április 22-re invitáljuk a kedves Szülőket FÖLD NAPI
csemege
PALÁNTÁZÁSRA, udvarrendezésre, melynek részleteiről plakátokon
adunk tájékoztatást.
Kisné Auffenberg Tímea
óvodapedagógus

