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Szabó Lőrinc: Tavasz
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
Az elmúlt időszak hidegebb napjai után, reményeink
szerint, most már véglegesen is beköszönt a várva várt tavasz.
Bár a napok még csalókák, de a környezetünkön már látszik a
változás. Rügyeznek a fák, illatoznak a virágok. Előbújtak a
rovarok, méhek, katicák is a gyermekek nagy örömére.
Idén is Gergely napja alkalmából ellátogattak hozzánk a 8.
osztályos tanulók, hogy műsorukkal egy kis ízelítőt adjanak az
iskolai életből a kacsingató gyermekek számára. Ezen kedves
megnyitó után, hagyományainkhoz híven megkezdődtek az
iskolás játékok a csoportokban.
Az iskolába induló gyermekek szüleikkel ellátogattak az Orbán
Dénes Általános Iskolába, ahol játszódélután keretein belül
megismerkedhettek
a
leendő
tanító
nénijükkel
és
osztálytársaikkal.
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk
tiszteletére, megóvására, ezért március 22., a Víz Világnapja
kiemelt fontosságú számunkra. Az óvodapedagógusok a
gyermekekkel közösen beszélgettek a víz fontosságáról, annak
használatáról, vizeink megóvásáról. Megismerkedtek a vizek
élővilágával, szebbnél szebb színes halakat készítettek papírból,
amelyek később az óvodánk falait díszítették. A hét lezárásaként
az iskolafelé kacsingatók kirándulást tettek a Holt-Tisza
partjához, ahol megfigyelték a Tisza környezetét. A gyermekek
nagyon élvezték a közös kirándulást, sokáig boldogan meséltek
az átélt élményeikről. Az óvodában maradók vizes játékokat
játszottak az óvónénijükkel.
Ebben az évben sem maradhat el a húsvéti készülődés. A
csoportokban már javában zajlik a tojásfestés, képeslapkészítés,
verstanulás, különböző nyuszis mozgásos játékok gyakorlása. A
gyermekek szorgosan takarítják a babakonyhát, készítik a
nyuszifészket a húsvéti nyúl megérkeztére. Reméljük, idén is
meglátogat bennünket!
Az első udvarrész tavaszi felfrissítésének munkálatai miatt, a
gyermekek az elkövetkezendő időkben heti rendszerességgel
látogatják meg a röszkei sportpályáját. Ahol szabadon
futkározhatnak, változatos mozgásfejlesztő eszközökkel
játszhatnak.
KÖSZÖNJÜK:
• Juhász Anna, valamint Farkas-Csamangó Zsófi és Gergő
anyukájának a játékokat, melyekkel a Kincskereső csoportos
gyermekek játszhatnak. A barkácsoláshoz behozott
hengereket Bérdi Levente mamájának, a sok-sok
textilanyagot Balu Alex mamájának, a gipszformákat FarkasCsamangó Zsófi és Gergő anyukájának.
• a Nyuszi csoport játékkészletének gyarapítását Juhász Anna
anyukájának.

Iskolába hívogató Gergelyjáráson a
nyolcadikosok

Színes buborékokkal festettünk

Tiszaparton a legnagyobbak

Víz világnapi csónakúsztatás
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NAPTÁRUNK:
• Április hónapban az 5 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok gyermekük egyéni fejlődéséről.
• Április 22-re invitáljuk a kedves Szülőket FÖLD NAPI PALÁNTÁZÁSRA, udvarrendezésre, melynek részleteiről
plakátokon adunk tájékoztatást.
• Április 20-29-ig az otthoni Anyák napi köszöntés előkészítése zajlik óvodában, bölcsődében.
• Április 29-én, pénteken Májusfa-állítás a gyermekekkel az óvoda és bölcsőde udvarán.
• Május hónapban a 3 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok gyermekük egyéni fejlődéséről.
• Május 09-e hetén tavaszi kirándulást tervezünk a középsős korú gyerekekkel a Molnár rétre/Bivalyrezervátumba.
• Május 17 – 18. (kedd, szerda) 8.00 - 16.00 óráig ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
A beiratkozáshoz szükséges a GYERMEK születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítója, lakcímkártyája,
TAJ kártyája, valamint a SZÜLŐ személyazonosító kártyája. 2022. szeptember 1 - 2023. augusztus 31. között 3.
életévüket betöltő kisgyermekek szüleit várjuk.
• Május 23-a hetére szervezzük a „GYERMEKHETET”, melynek programjairól, az együttműködés lehetőségéről
plakátokon tájékozódhatnak majd a kedves szülők.
Gulyás Georgina
óvodapedagógus

Százmilliárd forintos beruházási támogatást kap a magyar turizmus!
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a beruházás-támogatási programot, melynek révén a magyar állam 280 millió
euróval (mintegy 106 milliárd forint) kívánja támogatni az idegenforgalmi ágazat fenntartható fellendülését közölte a brüsszeli testület szerdán.
Az Európai Bizottság az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyta jóvá a programot,
melynek keretében a kedvezményezettek vissza nem térítendő közvetlen támogatásban részesülnek.
A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 2,8 millió eurót (mintegy egymilliárd forint) tehet ki. Méretüktől
függetlenül azok a vállalkozások jogosultak a támogatásra, amelyek idegenforgalmi tevékenységet folytatnak, így
például szálláshely-szolgáltatással, vendéglátással, szórakoztató- és szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak. A
program az eszközökbe történő magánberuházások létrejöttét hivatott támogatni, s ezzel ösztönzőleg hat a koronavírusvilágjárvány által különösen sújtott idegenforgalmi ágazatban felhalmozódott beruházási hiány megszüntetésére. Az
intézkedés révén várhatóan mintegy ezer vállalkozás jut majd támogatáshoz - közölték.
Az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar programot, és megállapította, hogy az összhangban van az ideiglenes
keretben meghatározott feltételekkel - tette hozzá a brüsszeli testület.
Forrás: mti.hu
Déli Napfény LEADER Egyesület

A Röszkei Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott a
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán.
4.639.500 Ft összegű támogatást nyert a szervezet,
mely összeget egy Dacia Duster típusú gépjármű
beszerzésére fordítottak.
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Tisztelt Röszkei Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy idén is lesz „Egészséghét”! Egyesületünk megkapta Röszke Község
Önkormányzatának támogatását, a szűrővizsgálatokat már szervezzük.
Makra Lajosné
elnök
EBEK VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 164/2008. (XII.20.) FVM sz. rendelete értelmében az ebek
veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden 3
hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követően évenként veszettség ellen beoltatni.
Az összevezetéses védőoltást és a kezelést Röszke község területére az alábbi helyekre és időpontokra tűzzük ki.
2022.
Május 10. (kedd)
9 - 10-ig
Állatorvosi rendelő
10 - 11-ig Forró Fogadó előtt
Május 12. (csütörtök) 10 - 11-ig
11 - 12-ig

volt Népháznál
volt Magda féle tejcsarnok

Az oltás és a 2 db féreghajtó tabletta díja: összevezetéses oltás ebenként 3.500.-Ft/db, plusz tabletták darab díja 200.-Ft,
melyet az oltás helyszínén kell befizetni.
Az előző évi "EBOLTÁSI IGAZOLVÁNY"-t az oltáshoz mindenki vigye magával.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 164/2008.(XII.20.)FVM rendelet szerint összevezetett veszettség elleni oltáskor csak
előzőleg microchippel megjelölt állatok olthatók.
A tulajdonos kérésére az állat tartási helyén is elvégezhető az oltás és a féreghajtás, de az igényt az illetékes állatorvosnál
időben be kell jelenteni. Az eb tartási helyén végzett oltás díja 4800.-Ft/db (2 db tablettáig) + könyv.
Az oltási kötelezettség elmulasztása miatt az állat tartójával szemben szabálysértési eljárást kell lefolytatni.
Tekintettel a veszettség elleni védekezés igen komoly állategészségügyi és ember egészségügyi jelentőségére, a hatóság
elvárja a lakosságtól, hogy maradéktalanul eleget tesz a felhívásban foglaltaknak.
A kutyák bélférgei is komoly emberi megbetegedéseket okozhatnak, ezért rendelte el az FVM a fenti rendeletben az
évenkénti féregtelenítést!
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

Dr. Perényi János sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9982684

Dr. Kovács Tibor sk.
állatorvos
Tel: 06-30-9653114

TÁJÉKOZTATÓ KUTYATARTÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Lakosság!
A kutyatartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi előírásokra hívom fel a figyelmüket.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint:
Az eb tulajdonosa, illetve aki az ebet gondozza, felügyeli (a továbbiakban együtt: ebtartó) köteles a jó gazda
gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az ebtartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott eb számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a
sérülésmentes mozgás lehetőségét.
I.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
147. Veszélyeztetés kutyával 193. § (1) bekezdése szerint:
„147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya
kivételével – beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
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(A lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, a tanyák és a közutak kivételével a külterületi ingatlanok
vadászterületnek minősülnek.)
A fentiek alapján felhívom az ebtartók figyelmét, hogy aki megvalósítja a Veszélyeztetés kutyával szabálysértés
tényállását 5.000 forinttól – 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben bárki a fenti magatartások elkövetését észleli és emiatt feljelentést kíván tenni, azt a Rendőrségnél, mint
általános szabálysértési hatóságnál teheti meg.
II.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 43. § (1) bekezdése szerint:
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy
hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Kutya esetén az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint.
Az alapösszeghez a jogszabály szorzószámokat társít, így például a Hatóság által minimálisan kiszabható bírság
összege amennyiben az állattartó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően
gondoskodott 450.000,-Ft.
Amennyiben az állatvédelmi előírások megsértését (így például azt, hogy az ebtartó nem gondoskodott az állat
szökésének megakadályozásáról) észleli és emiatt állatvédelmi eljárást kíván kezdeményezni, azt a jegyzőnél, mint
állatvédelmi hatóságnál teheti meg.
Felhívom a figyelmüket, hogy mind a szabálysértési feljelentés, mind az állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának
kezdeményezése esetén szükséges megadni:
• a feljelentő/bejelentő nevét, lakcímét, a hatékony ügyintézés érdekében telefonszámát,
• a kutyatulajdonos nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát,
• a jogszabálysértés leírását,
• a jogszabálysértés idejét,
• a jogszabálysértés elkövetését alátámasztó bizonyítékokat (pl.: fénykép, videófelvétel) és
• a tanúkat, akik vallomásukban alá tudják támasztani a jogsértő cselekményeket, be tudják azonosítani
a kutyát és tulajdonosát, hogy a hatóság a tényállást teljeskörűen és kétséget kizáró módon tisztázhassa.
A szabálysértési eljárás és a pénzbírság, valamint az állatvédelmi hatósági eljárás és az állatvédelmi bírság megelőzése
érdekében kérem az ebtartókat, hogy a szükséges intézkedéseket -különös tekintettel az állat szökésének
megakadályozására- haladéktalanul megtenni szíveskedjenek. A felelős állattartás mindannyiunk közös érdeke!
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző
Húsvéti alkotóház

Tavaszi hangverseny

Az elmúlt évek sajnos nem engedték, hogy a már
ismert
és
nagyon
várt
programjaink
megvalósuljanak, de ebben az évben egy hosszú
kihagyást követően ismét összefogott négy
intézmény, hogy alkossunk egy nagyot. 2022.
április 8-án húsvéti alkotóházra vártuk az
érdeklődőket.
Nagyon
kreatív,
ötletes
megoldásokkal találkozhattak a résztvevők, hiszen
készült itt, színes, díszes tojás képeslap papírból,
műanyag tányérból és papírból tavaszi virágcsokor,
CD lemezből és papírból húsvéti tyúk, illetve
kartondobozból tojásfa. A gyerekek gyönyörű
alkotásokat készítettek, a sok ügyes kéz szaporán
díszített, vágott és ragasztott, mert mindenki
szeretett volna minden asztalhoz eljutni, hogy minél
több műalkotást elkészíthessen.

2022. március 19-én hangversenyre vártuk a zenét kedvelő
érdeklődőket. Vendégünk volt a Mórahalmi Fúvószenekar és a
Mórahalmi
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Utánpótlás
Fúvószenekara. Közel kétórás koncerten a komolyzenei
darabokon túl ismert könnyűzenei örökzöld slágerek is
elhangoztak. Számomra mindig nagy élmény őket hallani és nem
utolsó sorban az utánpótlás zenekar hihetetlen profizmusát látni.
Bízom abban, hogy akik itt voltak jól érezték magukat és kellemes,
lélekemelő érzésekkel töltődtek fel a koncerten.

Szeretném megköszönni a közreműködést a
Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde,
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ és a Röszkei
Orbán Dénes Általános Iskola munkatársainak,
hogy itt voltak és csodálatos ötletekkel készültek
erre a napra.
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TAVASZI HAJTÁS
KERÉKPÁROS TÚRA SZEGED-RÖSZKE ÚTVONALON
Korábban már hírt adtunk, hogy 3 önkormányzat, Magyarkanizsa, Röszke és Szeged önkormányzatának
összefogásával valósulhat meg a „Horgos-Röszke-Szeged – The good way connects everyone – CBC-BIKE”
című, HUSRB/1903/21/0063 számú projekt, amely az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében nyert 339 915 euró támogatást. A projekt megvalósítása során, Röszkén,
a Mórahalomra vezető kerékpárút mentén kerékpáros pihenőhely épülhetett, melynek hivatalos és ünnepélyes
átadását 2022. április 24-re tervezzük.
Ezen a napon minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel, a gyülekező helyszíne a Szent Antal téren lesz.
A Röszkei csoport 9:30 órakor indul a kerékpáros pihenőhelyhez, melyet aztán birtokba is vehetnek a pihenni
vágyók, míg a lelkesebb kerékpárosok továbbhaladhatnak a Bivalyrezervátum irányában, egészen akár
Ásotthalomig is elkerékpározhatnak.
Szegeden a Kecskési Művelődési Ház udvaráról indulnak a kerékpárosok, akik szeretnének részt venni a
Tavaszi Hajtás programban, ahol az első megálló a
Röszkei kerékpáros pihenőhely. Fontos, hogy
amennyiben a Tavaszi Hajtás programhoz szeretne
valaki csatlakozni, akkor az regisztrációhoz kötött,
melyet a https://portal.szegedsport.hu/ oldalon
tehet meg. A nevezési díj előnevezés esetén (április
23. éjfélig): 1500 Ft, helyszíni nevezés: 2000 Ft és
4 éves kor alatt díjmentes.
A résztvevőket a kerékpáros pihenőhelynél
szórakoztató ügyességi játékok várják, majd a
hivatalos eseményeket követően frissítőkkel és
szendvics ebéddel vendégeljük meg a csoportot.
A túrán résztvevők kerékpárra szerelhető világító
lámpákat és csuklópántot kapnak ajándékba. Az
eseményen fotó és videó felvétel készül, melyek
nyilvánosak lesznek.
Kérjük a rendezvényre túrára alkalmas műszaki
állapotú, a KRESZ által előírt tartozékokkal
felszerelt kerékpárral érkezzenek!
A Tavaszi Hajtás rendezvényről bővebben a
szegedsport.hu oldalon, illetve program facebook
eseményén tájékozódhatnak.

Bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak
hozzánk, kicsiket és nagyokat, anyukákat,
apukákat, nagyszülőket is várunk április 24-én
vasárnap 9:30 óráig a Szent Antal téren!
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Tisztelt Termelők!
Elindult a területalapú támogatás beadási időszaka.
Beadási határidő: április 6-tól 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!

Kamarai választások!
Tisztelt kamarai tagok, május 20-án kamarai választások lesznek Röszkén a
Polgármesteri Hivatalban (Konferencia terem) reggel 6 óra és este 19 óra között!
Nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy aki teheti, és fontos neki a falugazdász
jelenléte a településen, adja le szavazatát!
Köszönöm!
üdvözlettel, falugazdász

Röszke IV. körzeti tanya 3,5 ha területtel ELADÓ!
30/ 224-71-19
Alkalmi rendezvényekre, 30 – 40 főig
a Vecsi Kocsma kibérelhető,
Ugyanitt utánfutó is bérelhető.
Röszke, Dózsa Gy. u. 58.
Érdeklődni:

06306707098
06303438659

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

8. oldal

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

Vakcinázott előnevelt csibe
490 Ft/db áron kapható

Tel.: 06 30 360 6662

KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIM!
Évelő levendula + szárított levendula kis és nagy
mennyiségben kapható,
továbbá évelő fűszernövények: zsálya,
rozmaring, lestyán, kakukkfű, borsika fű,
rebarbara, snidling, curry fű, majoránna,
oregánó, bíbor kasvirág.
Röszke, Szegfű u. 28.
Tel.: 06-20/516-9792

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

9. oldal

10. oldal
PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA,
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89. Tel.: 62/273-260; 30/510-6469
WEB: www.roszkeplebania.hu E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: kedden és pénteken 9-11óra között
LITURGIKUS REND: 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
KERESZTELÉS:
2022. március 13.: Vlocskó Emma Dóra, Vlocskó Márk és Lakatos Klára Anna gyermeke
2022. március 27.: Hetényi Dorina, Hetényi Zsolt Dezső és Kothencz Bernadett gyermeke
TEMETÉS:
2022. március 1.: Lajos Gézáné Tanács Irén (†2022. február 17., életének 82. évében)
2022. március 2.: Paplógó Antalné Hódi Franciska (†2022. február 17., életének 78. évében)
2022. március 31.: Dora László (†2022. március 17., életének 58. évében)
Egyházközségünkben az elsőáldozást május 15-én tartjuk!
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

Virágvasárnapi barkaszentelés

Fotók: Turucz József
"De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok – ha itt az ideje,
mint barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április."
Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez című költeményéből idézem
ezt a pár sort, ami pontosan illik a mostani időjárásra. Nem a várt,
kirobbanó erővel tavaszodik, mégis észrevehető jelei vannak a
kikelet érkezésének. Eső nélkül ugyan, és a hideg hajnalok
ellenére zöldülnek a gabonák, zöldülnek a rétek, az árokpartok,
az erdőaljak. Nincs víz, mégis láttunk már bíbiceket, megjöttek
a gólyák, fészekanyagot keresgélve kutatnak a földön a
rozsdafarkúak, a tengelicek, megszólalt már a búbos banka, a
fecskéket viszont egyelőre hiába várjuk. A megszokott aszályos
évek után térségünkben a csapadékhiány soha nem tapasztalt
méreteket öltött az idén. Nem természetes az, hogy a gazdák
kényszerűségből beüzemelték az öntöző berendezéseket az
ősszel elvetett kalászosok növekedésének beindításához. Erre
nincs mindenkinek lehetősége, és nem is ez jelenti az igazi
megoldást. A tavaszi virágok: a nárcisz, a jácint, a tulipán is
hiába várták az égi áldást, dús virágzásuk csak némi öntözés után
indult meg. Az ibolya, a hóvirág a kevéske téli csapadék
segítségével már rég elnyíltak, most az aranyvessző, a babarózsa,
a japánbirs, a bíbor meggy gyönyörű virág pompával díszítik a
kerteket, parkokat. A röszkei vadásztársaság március utolsó
vasárnapján megtartotta évzáró, beszámoló közgyűlését.
Elfogadták a 2022 év vadászati és vadgazdálkodási tervét.

A gyűlés után a vadászház udvarán felállított emlékfal előtt a
vadászok búcsút vettek a tavaly ősszel elhunyt Kádár Józseftől,
akinek neve felkerült a korábban eltávozott vadásztársak nevei
sorába. Koszorúval, mécsesgyújtással, és az én emlékező
szavaimmal köszöntünk el a régi vadász társtól. A tiszteletadás
után a társaság még együtt maradt, és a vadászházban a Horváth
József által főzött rendkívül finom halászlé, majd a sütemények
elfogyasztásával zártuk az összejövetelt. Az ebéd utáni
beszélgetésen természetesen már szóba került az őzbak vadászat,
latolgatva annak esélyeit. Általános pozitív vélemény hangzott
el az agancs felrakásról, ami részben az enyhe tél, részben pedig
a folyamatos takarmányozás következménye. Sajnos, az őszi
gabonák lassú növekedése miatt nem kell attól tartani, hogy a
bakok elbírálását a magas takarás nehezíti majd. Az április egy
gyerekkori csínytevésemet is eszembe juttatja: Szentes
környékén, Lapistón laktunk akkor egy tanyán. Körülbelül 6
éves lehettem, és nővérem nagy feladattal bízott meg: húgomra
kellett vigyáznom. Észrevettem, hogy az istálló ereszdeszkája
alól kirepült egy veréb, ebből gondoltam, hogy ott lehet a fészke.
A hatalmas létrát megmozdítani sem tudtam, ezért a falhoz
támasztottam egy rudat, és azon felmászva közelítettem meg a
fészket. Könyékig benyúlva kerestem a tojásokat, mikor kidőlt
alólam a rúd. A mélység fölött lógva kiabáltam segítségért
nővéremnek, de nem jött. Szokás szerint biztosan olvasási
szenvedélyének hódolt akkor is, végül mégis megjelent. Vissza
támasztotta a rudat, hogy lemászhassak, és szó nélkül két
nyaklevessel jutalmazta hőstettemet, ami mégis szép emlékként
maradt meg emlékezetemben.
Karikó József

11. oldal
Tisztelt Horgásztársak!
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület megrendezi
TAVASZI CSAPATVERSENY
elnevezésű nyílt nevezéses csapat horgászversenyét, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Verseny időpontja:
2022. május 07 (szombat)
Díjazás: Az első három helyezett csapat, valamint minden
Helye:
Gyálai Holt-Tisza holtág Lisztes szakasz,
szektorban az eső helyezett lesz díjazva.
átlagosan 100 m széles,1,5 – 3 m vízmélységű, náddal
Különdíjak: Legnagyobb halat kifogó horgász különdíjban
szegélyezett vízterületen
részesül.
Programtervezet:
06.00–tol Gyülekező a „VIVA
Általános szabályok:
PIZZÉRIA ÉS SÖRÖZŐ” Röszke
Minden versenyzőnek kötelező az állami horgászjegy és a
06.15 Megnyitó, majd sorsolás.
pontymatrac (csapatvezetőknek nem szükséges)
07.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
Horgászkészség 2 bot – 3-3 horoggal (úszós v. fenekező
(07.50-től etetés)
felszerelés). Rakós bot használata, élőhal, halszelet csaliként
08.00-13.00 VERSENY
alkalmazása és a pergetés tilos! Felhasználható nedves
13.00-13.30 Mérlegelés
etetőanyag mennyisége maximum 10 liter. Ezen kívül még
14.00-től Eredményhirdetés és ebéd.
összesen 1,5 liter élő anyag megengedett. (csonti, pinki, giliszta,
A csapatok négy főből állnak, egy fő csapatvezető és három
szúnyoglárva) A zsákmány mérése a helyszínen történik.
horgász. Versenyzőknek a nevezési díj tartalmazza az ebédet,
(versenyállásokban) A verseny idejére, a halfajokra egyébként
a többiek a helyszínen fizethetik be.
jogszabályban megállapított méret-, mennyiség és faj szerinti
Nevezési díj:
10.000 Ft/csapat (három versenyző + egy
korlátozás nincs érvényben. (állami horgászjegyen szereplő
csapatvezető) Nevezni a horgászegyesület ügyfélszolgálati
jegyzék szerint)
irodájában (csütörtökönként 14-17-ig), a „Macsek Kisállat
Ha a süllőt fog, akkor a kímélet miatt azonnal vissza kell engedni
Eledel és Horgászbolt”-ban (06305792616) hét közben
a vízbe, és nem számít bele a fogási eredménybe.
de:8-12-ig. A nevezési díjat a helyszínen is ki lehet fizetni, de
A kifogott halakat a verseny végéig lehet megtartani, ezért
a részvételt határidőre kérjük jelezni. A nevezési díj
keretes haltartó háló használata kötelező!
tartalmazza a négy fő részére az ebédet is.
A rendezvény felelőse: Magyari László (703139920)
Plusz ebédjegy 1000 Ft.
Szép időt és jó szórakozást mindenkinek!
Nevezési határidő: 2022.május 06. 11.30 óra
Magyari László
elnök
Környezetvédelmi nap
A koronavírus járvány miatt két év kihagyás után tudtuk megszervezni április kilencedikén szombaton újra a már szokásos
környezetvédelmi napot, ahol összeszedjük a horgászok és leginkább a turisták által a vízparton felejtett különböző szemétnek
minősülő tárgyakat, italos dobozokat, italos üvegeket és más egyéb dolgokat. Ezen a napon húsz horgásztársunkkal szedtük
ezeket össze a víz két partján és a víz belső oldalán csónakkal. A végeredményként tíz zsák szemét gyűlt össze, ami nem kevés.
Március
26-án
rendeztük
meg
idei
első
horgászversenyünket,
ahol
harminchárom
horgásztársunk vett részt. Sajnos a halak nem voltak túl
aktívak és így kevés zsákmánnyal kellet beérnünk.
Ennek ellenére sikerült eltöltenünk közösen egy
kellemes napot.
A versenyen a következő horgászok értek el helyezést
Gyermek kategória
1., Szakács Gergely
2., Csordás Krisztián
Felnőtt kategória
1., Kónya Zsolt
2495 gramm
2., Papp István
2200 gramm
3., Mihalka Arnold
1870 gramm
Legnagyobb hal
Kónya Zsolt
2495 gramm

HORGÁSZTÁBOR 2022.06.20-24 KÖZÖTT
Örömmel tájékoztatom a horgászokat gyermekhorgászokat és a
horgászat iránt érdeklődőket, hogy a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület ez évben ismét
2022 június 20-24 között,
10 éves kortól általános iskoláskorú gyermekek részére napközis
horgásztábort szervez.
A horgásztábor helyszíne az egyesület székhelye, Röszke József Attila
utca 20.
A tábor részvételi díja öt napra: 12000Ft/fő A résztvevők száma 20
főben van korlátozva.
Jelentkezési határidő 2022 június 06.
A táborlakók részére a horgászregisztráció és a megyei gyermekjegy
kiváltása kötelező. A regisztráció feltétele, adókártya és rokoni vagy
ismeretségi körben lévő egy felnőtt regisztrált horgász. Amennyiben a
gyermek részére horgászkártyát igényelnek, annak díja 2200 Ft. A
megyei gyermekjegy igény szerint 1300 Ft, vagy (6300 Ft, amely
fenekes készségre is jogosít)
Program:
Rengeteg
horgászat, különböző
horgászati
módszerek
megismerése és gyakorlása, valamint tanulás. Horgászati
módszerek bemutatása, szalonnasütés, elméleti és gyakorlati
vetélkedők, célba dobó verseny (díjazással), hajnali horgászat,
csónakos horgászat, szabadidős foglalkozások(csocsó) stb.
Érdeklődni Magyari László elnöknél 703139920 telefonon.
Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben, a
horgászirodában csütörtökönként 14-17 óra között.

12. oldal

Beküldendő:
Vízszintes 1 és 49 sz.,
valamint a függőleges 6 sz.
sorok megfejtése
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
Vannak, akik a haza javát
akarják, vannak, akik csak a
haza javait.
Ásvai Jókay Móric
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
KISS SÁNDOR
(Táncsics 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.

13. oldal
Játszódélután a suliban
Húsvéti alkotóház
Minden évben kíváncsian várjuk ezt
a napot, mert izgalmas, új dolgokat
készíthetünk húsvét alkalmából.
Idén április 8-án, péntek délután
vettünk
részt
a
húsvéti
alkotóházban. Ilyenkor minden
alsós osztály átvonul alkotni és
persze azok a felsősök is, akiknek
kedvük
van
egy
kis
kézműveskedésre. Négy nagy
asztalnál dolgozhattunk, ahol a
következő csodák születtek: dús
lombkoronájú tojásdíszes fa, tojás
elrejtésére is alkalmas húsvéti
tyúkocska,
színpompás
virágcsokor, ünnepi tojásmintás
képeslap. Ha elakadtunk, a felnőttek
készségesen
segítettek. Jó
hangulatban terveztünk, nyírtunk,
ragasztottunk. Az elkészült szép
munkákkal otthonunkat díszítettük.
Írta: 4.b

Informatika verseny
2021. októberétől megrendezésre
került a Szegedi Szakképzési
Centrum Vasvári Pál Gazdasági és
Informatikai
Technikum
által
meghirdetett 3 fordulós informatika
verseny alkalmazói kategóriában. A
döntő 2021. november 30-án volt,
amelyen a következő versenyzők
vettek részt: Császár Richárd, Füle
Alex, Ördögh Benedek, Papp
Botond Bendegúz, Szücs Vilmos.
Két diákunk díjazásban részesült:
Ördögh Benedek II., Szücs Vilmos
IV. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Rácz Rita tanárnő

Iskolánk minden évben megrendezi hagyományos iskolába csalogató délutánját az
iskola felé kacsingató óvodások számára. Idén tavasszal, március 24-én tekinthettek be
a leendő első osztályosok az iskola életébe.
Megismerhették a tornatermet, ahol kis zenés bemelegítés után egy elvarázsolt
akadálypálya várta őket. Ezeket leküzdve, babzsák-célbadobóval zárták a kalandokat.
Majd 4.a osztályos tanulók mesejátékát tekintették meg, ahol szem nem maradt szárazon
a meghatódottságtól. A hagyományos kézműves foglalkozás sem maradt el, a sok kis
ügyes kéz munkálkodásából nagyon helyes bárányok születtek.

TÁJÉKOZTATÓNK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
Az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021.
(V1.8.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően: 2022. április 21-22.
Intézményünkben mindkét napon 8:00 órától 19:00 óráig tart a beiratkozás.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító igazolvány
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
3) a gyermek TAJ kártyája
4) a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó kártya
5) a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
6) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya,
mely lehet: a) óvodai szakvélemény b) nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakvélemény c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye
7) nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
8) nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
9) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok
Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs
igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
10) nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hités erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.
Az iratkozás a szülő/gondviselő személyes megjelenésével végezhető el.

Filharmónia koncert
A Filharmónia koncertsorozat keretei
között április 5-én a Jazzformers zenekar
hangversenyét hallgathatták meg iskolánk
tanulói. Minden hangszer hangját és
kialakítását
egyenként
is
megismerhettünk. A program helyszínét a
röszkei Közösségi színtér és Könyvtári,
Információs
és
Közösségi
Hely
biztosította.

A 7-8. évfolyamos tanulók Országos
Történelem Tantárgyi Versenyének
megyei fordulóján Berta András 8.
osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Dér Levente 7. osztályos tanuló VI.
helyezett lett. Gratulálunk!

HIRDETMÉNY!
TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉST
TART
A RÖSZKEI ORBÁN DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Helye: Az általános iskola udvara
Ideje: 2022. május 10-13.
Gyűjtött hulladékfajták: papír (újságpapír,
szórólapok, kartonpapír)
A behozott hulladékot lemérjük és ennek
alapján az osztályok között versenyt
hirdetünk.
A legjobb három osztályt díjazzuk.
A GYŰJTÖTT PAPÍRHULLADÉK
május 09-től (hétfő)
május 12-ig (csütörtök)
7.00-17.45-ig
illetve
május 13-án (pénteken)
7.00-15.00-ig
HOZHATÓ!!!
A hulladékgyűjtésből befolyt pénzösszeget
a gyermek- és sportnap, illetve más iskolai
programok támogatására fordítjuk.

14. oldal

Február 25-én ünnepelte nagymamám, özv. Oláh Istvánné 90. születésnapját.
Az eseményt a Forró Fogadóban tartottuk, melyen részt vett Borbásné Márki
Márta is. Szívhez szóló dallal, virággal és tortával köszöntötte őt, aki nagyon
boldog volt a különleges meglepetéstől.
Eta néni születésétől fogva Röszkén él. Gyermekkorát Nagyszéksóson
töltötte. 6 testvére és 2 féltestvére közül ő volt a 6. gyermek. A Kancsalszéli
iskolába járt. 16 éves kora óta dolgos életet él. Dolgozott az egykori Centrum
áruházban, több szegedi vendéglátóhelyen is megfordult betanított
szakácsként, felszolgálóként, így a Roosevelt téri Halászcsárdában és a
szegedi pályaudvar utasellátójában is. 55 éves korában ment nyugdíjba a
Vám- és Pénzügyőrségtől a röszkei határról.
8 éves volt a II. világháború kitörése idején, melyben édesapja is részt vett,
akit a háborúk viszontagságai meggyötörtek. Az 1945 utáni évek sok
nehézséggel teltek, mivel a gazdálkodó család fejét kuláknak minősítették,
családjukat pedig ,,kilakoltatták” és át kellett költözniük egy másik
nagyszéksósi házba. 1953-ban kötött házasságot, majd 2 fia született.
Az 1956-os forradalom kitörését Pécsett élték meg férjével és az akkor 2 éves
gyermekével. ’56 után visszakapták az elvett földterületek egy részét, melyen férje TSZ-belépéséig gazdálkodtak.
Eta néni életét sok tragédia árnyékolta be. Férjét 1981-ben, 2 fiát a 2000-es évek végén vesztette el. 2010-ben költözött
be a faluba Nagyszéksósról, mivel házát az M5-ös autópálya építése miatt kisajátították.
Ma egyre gyarapodó családja kárpótolja a borús évekért, az utóbbi években legidősebb unokája, Attila a legfőbb
segítsége. Születésnapján 4 unokája és 3 dédunokája köszöntötte, idén nyáron pedig újabb dédivel bővül a család.
Mindennapjait ma is aktívan tölti. Ha csak egészsége engedi, tavasztól őszig kertjét műveli, mely mindig tiszta, rendezett,
virágokkal teli.

