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Május

Nyári táborok
2022.06.20 2022.06.24

Horgásztábor

horgászat, szalonnasütés, elméleti és gyakorlati vetélkedők

2022.06.27. 2022.07.01.

Iskolai tábor

kézműves foglalkozás,
kirándulás külső helyszínre, ugrálóvár, Grimm-busz,
sorverseny, kerékpáros ügyességi verseny

2022.07.18. 2022.07.22.
2022. 07.112022. 07. 15.

Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat tábora
Közösségi
Színtér Röszke
RÖKSZÍ tábor

játék, kézműves foglalkozás, sportolás.
Élménytábor 7-14 éves korosztály részére.
A tábor minimum 10 fő részvételével indul el.
Részletes információ és programok a Suttogó következő
számában jelennek meg.

2. oldal
"MÁJUS, MÁJUS, AZ IDŐ CSODASZÉP,
NÉZD CSAK, NÉZD CSAK, FENN AZ ÉG CSUPA KÉK..."
Izgatottan készülődtek a gyermekek minden csoportban a húsvétra,
a kereszténység meghitt ünnepére, valamint a tavaszvárásra, a tavasz
eljövetelére.
Felidéztük
az
ünnepkörhöz
kapcsolódó
hagyományokat, népszokásokat és húsvéti díszbe öltöztettük
környezetünket. Az alkotás örömét a tojásdíszítés különböző
technikáinak alkalmazásakor és az üdvözlőlapok díszítésekor is
átélhették a gyermekek. A szorgos munkálkodást nyuszifészek
építéssel zártuk, melybe sok-sok ínycsiklandó finomság és hasznos
játékok is kerültek az ünnep lezárásául.
Tojásberzselés
A Költészet napja alkalmából minden gyermeknek lehetőséget
biztosítottunk a csoportjában arra, hogy társai előtt önállóan
elmondhassa kedvenc versét. Ezt névre szóló versmondó
igazolvánnyal jutalmaztuk. A célunk, hogy a verseket és magát az
irodalmat szerető és kedvelő generációt neveljünk, szépen teljesült
hallva a sok-sok szép verset.
Környezetünk védelme, a természet megismertetése, megszerettetése
mindig része programjainknak. Zöld Óvodaként kiemelten fontosnak
tartjuk a környezettudatos, környezetbarát szemléletformálást,
melyet már az óvodás gyermekeknél el kell kezdeni alakítani. Ennek
gyakorlására ismét nagyon jó alkalom volt a papírgyűjtés és a Föld
napi palántázás. A kihelyezett konténerbe a szülők segítségével
megint nagymennyiségű papírhulladékot sikerült összegyűjteni, amit
Májusfa alatt
újfent szeretnénk megköszönni. Föld Napjára muskátli palánta
felajánlásokat kértünk, melyeket a gyermekek nagy örömmel ültettek
el a balkonládákba, cserepekbe a szülők és dajka nénik segítségével.
Munkájuk gyümölcsébe hosszú ideig fogunk gyönyörködni! E jeles
nap apropóján újra előkerültek a földgömbök, térképek az
ismeretszerzési lehetőségek szélesítéséhez, a természeti szépségek
felfedezéséhez, hogy ezek segítségével is a környezetükkel
harmóniában élő gyermekekké válhassanak.
Korábban
megfogalmazott zöld szabályainkat is újra felidéztük: Ne szemetelj!
Ne törd a fák ágait! Ne szennyezd a vizeket! Soha ne szedj védett
növényt! Ne bántsd az állatokat! Csak azt szabad gyűjteni, amit a
természet már elengedett!
Napi szinten, izgatottan lestük a webkamera segítségével a röszkei
gólyák (Tisza és Virág) fészekjavító munkálatait és a 4 tojás
Tenyérnyuszi készült húsvétra
lerakását. Hamarosan talán már a kicsinyeket is fogjuk látni.
Óvodai majálisunk, májusfa ékesítésből (minden kisgyermek
feltűzhette rá saját, színes szalagját) és tavaszi népi játékdal-fűzésből,
óvónők májusi kórusdalainak előadásából állt.
Virágos, megszépült óvodánkban lázasan készülődtek a gyermekek
május legkedvesebb ünnepére az édesanyák, nagymamák
köszöntésére. Anyák napi köszöntésre hangolódva meghitt
környezetben készültek a titkos ajándékok, és rögzültek a szívhez
szóló énekek, versek és mondókák. Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is az apukákkal, nagypapákkal, nagyobb testvérekkel
szövetkezve varázsoltuk igazi meghitt családi ünnepé ezt a napot.
Köszönjük megint a segítségüket!
Májusban több napot szentelünk majd a Madarak és fák napja
projektnek, mely során kimondottan csak a madarakról, fákról
Föld napi virágültetés
fogunk verselni, mesélni és énekelni. A középsős korosztályú
gyermekekkel egy egész délelőttön át kirándulva felfedezzük Röszke
tájbéli értékei közül a III. tanösvényt, a Molnár-rét legszebb lápréti csodáit. Így igyekszünk tanítani a természetről a
természetben.
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KÖSZÖNJÜK:
• a Szülőknek a papírgyűjtésre behozott nagymennyiségű papírt.
• Csonka Norbert virágkertésznek a felajánlott virágföldet és muskátlikat a Föld napi palántázás programunkhoz.
• Csatordai-Kun Izabella mamájának a kirakókat, melyekkel a Kincskereső csoportos gyermekek játszhatnak.
• Harmati Zalán édesanyjának a palántákat, melyeket a Manótanya csoport gyermekei ültethettek el kiskertjükbe,
valamint Nagyné Bende Annamáriának a jelmezeket és Balogh Krisztiánnak a sok-sok hasznos dolgot, gazdagítva
ezzel a Manócskák mindennapjait.
NAPTÁRUNK:
• Május hónapban a 3 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok gyermekük egyéni fejlődéséről.
• Május, június hónapokban a 6-7 éves gyermekek szüleivel beszélgetnek az óvodapedagógusok gyermekük egyéni
fejlődéséről.
• Május 23-a hetére szervezzük a „GYERMEKHETET”, melynek programjairól, az együttműködés lehetőségéről
plakátokon tájékozódhatnak majd a kedves szülők.
• Június 1-én, szerdán, 17 órától előzetes szülői értekezlet az ÓVODÁBA újonnan érkező gyermekek SZÜLEINEK.
• Június 2-án, csütörtökön, 17 órától előzetes szülői értekezlet a BÖLCSŐDÉBE újonnan érkező gyermekek
SZÜLEINEK.
• Június 15. Búcsúéj.
• Június 20. Nevelés nélküli munkanap, gyermekfelügyeletet biztosítunk az igénylők számára a Manótanya
csoportban.
• Június 20 – július 01.: A belterületi óvoda zárva tart – felújítási munkálatok – Manótanyán fogadjuk az ügyeletbe
érkező gyermekeket.
• Július 04 – augusztus 19.: A belterületi óvodában fogadjuk a gyermekeket, a Manótanya zárva tart.
• Augusztus 22 – 30.: A belterületi óvoda zárva tart – takarítási szünet – a Manótanyán fogadjuk az ügyeletbe érkező
gyermekeket.
• Augusztus 31.: Nevelés nélküli munkanap, gyermekfelügyeletet biztosítunk az igénylők számára.
Barnáné Szabó Tünde
óvodapedagógus

Kedves Röszkeiek!
Az „Egészséghét” programsorozata folytatódik! Júniusban kerül sor az ultrahang, urológia, bőrgyógyászat
gyermekszemészet és nőgyógyászati vizsgálatokra.
Továbbra is a Röszkei Teleházban lehet időpontot foglalni személyesen vagy az 573-870 telefonszámon
Tudnivalók az ultrahang vizsgálatról: idén is csak hasi-és kismedence + pajzsmirigy vizsgálat lesz komplex csomagban,
tehát nem lehet külön kérni csak hasi vagy csak pajzsmirigy ultrahangot. A csomag ára 15.000 Ft.
Ultrahang előtti teendők:
A vizsgálat előtt 4 órával ételt nem fogyaszt! A vizsgálat előtt 2 órával 0,5 liter buborékmentes ásványvizet vagy
csapvizet fogyasszon minél rövidebb idő alatt! A későbbiekben (a vizsgálat előtt kettő órával) inni, iszogatni, rágózni,
bármit a szánkba venni tilos, akkor sem, ha közben el kell menni a mosdóba! Ha mégis elmegy a mosdóba, akkor a
kismedencei részt nem tudjuk Június 13. (hétfő) 9.00 – 16.00
NŐGYÓGYÁSZAT – Dr. Sári Tamás
vizsgálni, ha gyorsan ráiszik vizet,
Közösségi ház – 8.000 Ft/ vizsgálat
akkor a felhas vizsgálhatósága Június 14. (kedd) 9.00 – 11.00
válik
még
nehezebbé.
HASI -ÉS KISMEDENCEI +
Tehát amennyiben lehetséges, Június 15. (szerda)8.00 – 16.00
PAJZSMIRIGY ULTRANAG - 15.000 Ft/fő
egyiket se tegye!
Dr. Zagorac Nikola/ Közösségi Ház
A páciensek hozzák magukkal
személyes
irataikat Június 15. (szerda) 15.00 – 19.00 BŐRGYÓGYÁSZAT – ingyenes
Dr. Németh Réka/ I. rendelő
(Személyigazolvány, TAJ kártya,
lakcímkártya - EESZT-be történő Június 17. (péntek) 10.00 – 14.30 GYERMEKSZEMÉSZET – ingyenes
felküldéshez nélkülözhetetlen a
TAJ
szám
megadása), Június 18. (szombat) 10.00 – 14.30 Dr. Horváth Helga/ Tanácsadó
UROLÓGIA – INGYENES
előzményüket (amennyiben van).
Június 21. (kedd) 15.30 – 17.30
Szervezés alatt van a felnőtt
Dr. Bajory Zoltán II. sz. Háziorvosi Rendelő
szemészeti vizsgálat is.
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.03.30-ai üléséről:
A képviselő-testület a Röszkei Sportkörrel kötött 2020. február 27. napján kelt használati szerződés 2. módosítása
elnevezésű megállapodást megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyta.
A testület az Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Röszke belterület 627/3 helyrajzi szám alatt
lévő ingatlanon elhelyezkedő nem lakás céljáró szolgáló, 132,83 négyzetméter területű épület (tűzoltóság) Röszkei
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület részére 2022. január 25. napjától 2028. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra történő használatba adására vonatkozó használati szerződést megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyta.
A testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően Röszke
Község Önkormányzatának 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét megtárgyalta és azt elfogadta.
A képviselő-testület a Röszke Község Önkormányzata és az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. között megkötendő 2022. 04. 01. napjától 2026. 03. 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló- közvilágítási célú eszközök üzemeltetési
és karbantartási szerződést jóváhagyta.
Röszke Község Önkormányzata az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24. §-ában
foglaltakra tekintettel együttműködési megállapodást kíván kötni a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányággal,
ezért a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére és a szükséges
jognyilatkozat megtételére.
A testület jóváhagyta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását és felhatalmazta a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.04.20-ai üléséről:
A képviselő-testület a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotta.
A testület a Dr. Ladányi Gabriella és Dr. Nárai Katalin háziorvosok, Dr. Huszár Erika házi gyermekorvos, valamint Dr.
Szita Vilma fogszakorvos 2021. évi beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki Röszke Község egészségügyi
helyzetének javításáért kifejtett munkájukért.
A képviselő-testület a Rendőrség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az
elvégzett munkáért.
A testület a Határrendészet 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett
munkáért.
A képviselő-testület a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett
munkáért.
A testület megállapította, hogy az Alapítvány a Röszkei Gyermekekért alapítvány által benyújtott pályázat az
önkormányzati rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel, ezért a testület az „Alapítvány
a Röszkei Gyermekekért” alapítvány pályázatát jóváhagyta és az alapítványt az élményalapú tanulás az erdei iskolában
célra támogatásban részesítette.
A képviselő-testület által ellenőrzésre került a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
vonatkozásában a beiskolázási terv és megállapítást nyert annak jogszerűsége.
Döntés született a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésére tekintettel a 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelés
elfogadásáról.
A képviselő-testület határozatot hozott a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 151. § (1) és 225/L.
§ (1) bekezdéseiben foglaltak alapján polgármester cafetéria juttatásáról.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
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Elindult a Vidékfejlesztési Tőkealap!
Idén áprilisban indult a Focus Ventures kezelésében lévő MFB Invest Vidékfejlesztési Tőkealap, mely a beruházási
pályázatokat megvalósító agrárvállalkozások likviditási nehézségeinek kezeléséhez nyújt segítséget, szükség esetén
előfinanszírozza a pályázati támogatást. Az igényelhető összeg 5 milliótól akár 1,2 milliárd Ft-ig is terjedhet.
Bővebben: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104462-elindult-az-mfb-invest-zrtvidekfejlesztesi-tokealapja-mely-lehetoseget-nyujt-a-nyertes-vp-palyazatok-elofinanszirozasara
forrás: payazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület

Sziasztok!
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk a tavalyi évhez hasonlóan a nyári szünetben ismét szeretne egy fergeteges
hetet szervezni a röszkei gyermekek számára.
A foglalkoztatót:
július 18-22. között szeretnénk megtartani
20 fővel
6 - 12 éves korú gyermekek részére
8-tól 13 óráig a Közösségi Házban, ahol
játszunk, alkotunk, vetélkedünk sok más mellett,
és minden nap gondoskodunk egy kis rágcsálni valóról is.
További információért a 62/573-820-as telefonszámon Kispál Zsuzsanna családsegítőnél tudtok érdeklődni és
egyben a részvételi szándékot is jelezni!

K. Zs.
A vadászattal kezdem írásomat, mert most a röszkei vadászok körében is ez a legaktuálisabb esemény. Az április 15-én
megkezdett őzbak vadászat áthúzódik május hónapra is. A vendégvadászok folyamatosan érkeznek, és sikeres
vadászatok után elégedetten távoznak. Az enyhe, hómentes tél és a gondos takarmányozás eredményeként kiváló
agancsokat raktak fel a bakok. A terítékre hozott őzbakok elbírált trófeái mindannyiunk számára meglepetést okoztak a
magas érmes arány miatt. Évente ismétlődő, nagyon fontos feladatot jelent a napraforgó vetések védelme az örvös
galambok, a balkáni gerlék, és a házi galambok kártétele ellen. Szerencsére a gazdák is felismerték, hogy ez csak a
vadászokkal együttes, közös tevékenységként lehet sikeres. Többen, gázzal működő riasztó berendezést szereztek be, és
annak hanghatásával eredményesen távol tartják a kártevőket.
Idén is tapasztaljuk, hogy a klímaváltozás következtében megváltozott a tavasz megszokott menetrendje, és ez
megváltoztatta az én több évtizedes értékrendemet is, miszerint: a legszebb tavaszi időszak április 15-től május 15-ig
tart. A végletek közt mozgó éjszakai és nappali hőmérsékletek, a csapadékhiány indokolja, hogy megváltozott a
véleményem. Május első napjaiban mentőövként ugyan érkezett egy kevés csapadék, ami a kalászosok túlélését
jelentette. Még további esőkre lenne szükség, hogy a mezőgazdasági kultúráknál az intenzív fejlődés beindulhasson.
Dacolva az időjárással a tavaszi virágok. a nárcisz, a jácint, a tulipán hosszú ideig díszítették kertjeinket, most pedig a
gyöngyvirág, az írisz, és az igazi nárcisz, más néven csillagvirág látványa és illata kápráztat el minket. Rövid idő múlva
nyílik az akác és a hárs, reméljük, hogy a méheknek bőséges lehetőségük lesz a gyűjtéshez. Sajnos, a mogyoró barka
nyílása, és a gyümölcsfák virágzása a méhek számára kedvezőtlen időjárási körülmények között zajlott.
A költöző madarak érkezése sem a megszokott időben történt, bár a röszkei gólyapár időben hazatért, és már a tojásokon
ülnek, de a nálunk fészkelő fecskék 1 hónapot késtek, így sajnos, csak 1 fészekalj kiröptetésére lesz idejük. A többi
madár: a búbos banka, a rozsdafarkú, a sárgarigó, a kakukk, és az afrikai gerle jelenlétét nap, mint nap hallható énekük
jelzi.
Külön öröm számomra, hogy a szemközti bunker bodzabokraiból 2-3 év szünet után ismét csattog a csalogány, másik
nevén nevezve: a fülemüle.
Karikó József
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Oda a veretlenség!
A Csongrád-Csanád megyei III. osztályú labdarúgóbajnokságban két rangadót is elveszített a Röszke SK: előbb
Csongrádon a bajnoki, majd az Ásotthalom ellen a hazai
veretlenség lett oda.
Eredmények:
18. forduló:
Ruzsa–Röszke 1–1 (1–1)
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Resch, Örödgh Á., Tari Z. –
Fodor N., Tanács A. (Pipicz Zs., 57.) – Papp K., Marancsik
(Császár N., 75.), Zámbó B. – Mulati D.
Gólszerzők: Teleki-Horváth Á. (24.), ill. Mulati D. (17.).
19. forduló: szabadnapos volt a Röszke.

A röszkei csapatra még négy bajnoki mérkőzés vár.
Fotó: Masa Bence

20. forduló:
ContiTech-Csanádpalota–Röszke 0–3 (0–0)
Röszke: Kurucsai – Papp K., Tanács R., Ördögh Á., Kürthy M. – Tari Z., Fodor N. – Mulati D., Marancsik, Zámbó B. –
Szilágyi Á.
Gólszerzők: Mulati D. (75.), Szilágyi Á. (81.), Zámbó B. (89.).
Kiállítva: Trényi (82.), ill. Mulati D. (82.).
21. forduló:
Röszke–Bordány II. 2–1 (0–1)
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Resch, Ördögh Á., Tari Z. – Tanács A., Fodor N. – Szekeres Á. (Kürthy M., a szünetben),
Marancsik (Mádi J., 78.), Zámbó B. – Szilágyi Á.
Gólszerzők: Tanács A. (61.), Zámbó B. (80.), ill. Fodor Á. (37.).
22. forduló:
Öttömös–Röszke 1–4 (1–3)
Röszke: Kurucsai – Ördög B., Tanács R., Ördögh Á., Kürthy M. – Tari Z., Fodor N. – Mulati D., Marancsik, Zámbó B. –
Szilágyi Á.
Gólszerzők: Péter S. (10.), ill. Marancsik (28.), Szilágyi Á. (40., 45.), Zámbó B. (55.).
23. forduló:
Röszke–Pusztamérges 6–0 (3–0)
Röszke: Kurucsai – Ördög B. (Olajos, 69.), Tanács R., Resch (Ördögh Á., 62.), Kürthy M. (Pipicz Zs., 87.) – Fodor N., Tari
Z. – Mulati D. (Szekeres, a szünetben), Marancsik, Zámbó B. – Szilágyi Á. (Mádi, J., 71.).
Gólszerzők: Fodor N. (25.), Zámbó B. (28., 38.), Tari Z. (62.), Tanács R. (65.), Mádi J. (77.).
24. forduló:
Csongrád–Röszke 2–1 (2–0)
Röszke: Kurucsai – Ördög B., Tanács R., Resch, Kürthy M. (Olajos, a szünetben) – Fodor N., Tari Z. – Mulati D., Marancsik
(Szekeres Á., a szünetben), Zámbó B. – Szilágyi Á.
Gólszerzők: Nagy Á. (5.), Kanász-Nagy M. (42.), ill. Szekeres Á. (47.).
25. forduló:
Röszke–Ásotthalom 0–2 (0–1)
Röszke: Kurucsai – Ördög B. (Papp K., 61.), Tanács R., Ördögh Á., Kürthy M. – Tari Z., Tanács A. (Mádi J., 61.) – Fodor N.,
Szekeres Á., Zámbó B. – Szilágyi Á.
Gólszerzők: Dobák T. (26.), Babarczi M. (75.).

Papdi Csaba edző: – Kicsit félvállról vettük a ruzsai meccset, ez meg is látszott a teljesítményünkön. Ajándékba adtunk
az utolsó helyezettnek egy pontot. Ezután komoly meccs következett Csanádpalotán, ahol megmutatta az igazi arcát a
csapat: mind játékban, mind küzdeni akarásban az ellenfél fölé nőttünk. Kemény meccsen hoztuk el megérdemelten a
három pontot. A Bordány II. elleni találkozó mindig rangadó, de a Csanádpalotán már megtapasztalt akarás, a jó
hozzáállás révén hátrányból fordítottuk meg a meccset. Ez is mutatja, hogy tudunk futballozni és küzdeni is. Ezt követően
két gyengébbnek mondott csapat jött az Öttömös és a Pusztamérges révén, mindkét találkozót magabiztosan behúztuk.
Az első nagy rangadó Csongrádon következett, és itt látszódott a csapaton, hogy ez már más szint volt. Adtunk egy
félidőt az ellenfélnek, ezen a szinten ez nem megengedett, de a második játékrész már kiváló volt, és meg is fordíthattuk
volna a meccset, hiszen 11-est is hibáztunk, ahogy Ruzsán is. Az Ásotthalom elleni vereség pedig megmutatta, hogy a
fiatal keret hat ifjúságival a kezdőben még nincs felkészülve az ilyen téttel bíró sorozatmérkőzésekre. Akármilyen
osztályról is van szó, edzeni kell, és minden meccsre fejben maximálisan felkészülni már a meccset megelőző napokban!

7. oldal

Röszke IV. körzeti tanya 3,5 ha
területtel ELADÓ!
30/ 224-71-19

Álláshirdetés
Szegedi telephelyű 26 éve folyamatosan működő
építőipari cég saját kivitelezéseihez keres
megbízható, józan életű, gyakorlattal és szakmai
tudással rendelkező kőműves kollégákat, teljes
munkaidős alkalmazásba az alábbi feltételekkel:
Elvárásaink:
✔️építőiparban szerzett szakmai tapasztalat
✔️pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit kínálunk:
✅versenyképes jövedelem 2300 Ft/óra
✅hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
✅munkaruha, védőfelszerelés, szerszámok
biztosítása
✅szakmai fejlődési lehetőség
✅fizetett szabadság és táppénz
✅éves fizetett orvosi vizsgálat
✅munkaruházat és szerszámok
✅hétfőtől-péntekig tartó 8 órás munkaidő
👉Elérhetőségek:
20/2290364; allas@alpfavill.hu

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

Alkalmi rendezvényekre, 30 – 40
főig a Vecsi Kocsma kibérelhető,
Ugyanitt utánfutó is bérelhető.
Röszke, Dózsa Gy. u. 58.
Érdeklődni:

06306707098
06303438659

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. április 10.: Márki Dénes, Márki Zsolt és Fülöp Kinga gyermeke
2022. március 27.: Dobó Emese, Dobó Zoltán József és Oláh Renáta gyermeke
TEMETÉS:
2022. április 1.: Baranyi András (†2022. március 11., életének 85. évében)
2022. április 5.: Tombácz Julianna (†2022. március 20., életének 55. évében)
2022. április 6.: ifj. Fábián Lajos (†2022. március 21., életének 65. évében)
2022. április 26.: Kálmán Imréné Császár Irén (†2022. április 9., életének 85. évében)
Szertartásrend a Pünkösdi ünnepek alatt:
Június 4., szombat
PÜKÖSD VIGÍLIÁJA

17 óra – a Szentlélek eljövetelének
emlékmiséje

Június 5., vasárnap

9 óra – ünnepi szentmise

PÜNKÖSDVASÁRNAP

17 óra - esti szentmise

Június 6., hétfő

9 óra – szabadtéri szentmise a Határkeresztnél virágszenteléssel

PÜKÖSDHÉTFŐ

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.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a XV. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és kulturális hét rendezvényeire
2022. június 8. és 12. között!
Az Alapítvány a Röszkei Gyermekekért Alapítvány sikerrel pályázott a
Nemzeti Együttműködési Alap, -Támogatási Program Civil
szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont
támogatása- kiírású pályázaton. Az 500.000 Ft-os támogatási összegből
beszerzésre került egy Kyocera M4132idn A3 mono lézer
multifunkciós nyomtató, mely az emléklapok, pályázati
dokumentációk,
feladatlapok,
plakátok
nyomtatásában,
sokszorosításában lesz segítségünkre és hozzájárul az Alapítvány
minőségi, gyors és hatékony munkavégzésének megteremtéséhez.
Kozma Zsófia

11. oldal
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HORGÁSZTÁBOR RÖSZKÉN 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,
hajnali horgászat, csónakos horgászat, szabadidős tevékenység
Érdeklődni Magyari László elnöknél 703139920 telefonon
Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben, a horgászirodában
csütörtökönként 14-17 óra között.
TAVASZI CSAPATVERSENY RÖSZKE
A kora tavaszi, szinte halfogás mentes horgászversenyt követően a május 7-i csapat
horgászverseny jóval nagyobb szerencsét hozott a halfogásban a versenyen elindult
tizenhárom csapat tagjainak. A horgászatra kivalló időjárásban az öt órás aktív
küzdelem jó fogási eredményt hozott. Összesen a harminckilenc horgász 194,57
kilogramm halat fogott, ami fejenként átlagosan 4,98 kilogramm annak ellenére,
hogy a veresenyen részt vettek közül nem mindenkinek sikerült halat fognia.
A horgászversenyen a következő horgászok nyerten díjakat
Szektor első helyezettek:
A., szektor Víg László (KATEK Szőke Tisza HE.)
B., szektor Dett Gábor (KATEK Szőke Tisza HE.)
C., szektor Almási László Horgos

15560 gramm
22075 gramm
9600 gramm

Csapat horgászverseny
1., helyezett
KATEK Szőke Tisza, HE. (Szűcs Béla, Víg László, Dett Gábor)
10 helyezési pont (37635 gramm)
2., helyezett
Horgos (Ljubomir Knezevity, Fanc Tomas, Almási László)
12 helyezési pont (29250 gramm)
3., helyezett
BLERÓ TEAM RSTE (Sutus Attila, Ianos András, Elekes Martin)
12 helyezési pont (22900) gramm)
Legnagyobb halat kifogó horgász
Jónai Róbert (Tutajos Team)

7310 gramm
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A rejtvény három kiemelt
sorában Fehér Klára bölcs
gondolata rejtőzködik
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
Színes monitor
Templomtorony
Mátyás templom
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
Kovács Antalné
(Fő utca)
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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Kísérletezős délután
Házi alsós helyesírási verseny
eredményei
2.
osztály:
I.
Németh
Alexandra,
II. Hevesi Lilla, III. Kajdocsi
Emma
3. osztály: I. Bacsó Fanni, II.
Dobó Hanna, III. Koncsek
Izabella
4.a osztály: I. Ábrahám-Tandari
Szabolcs, II. Szurcsik Réka,
III. László Iringó
4.b osztály: I. Tóth Netti,
II. Molnár Péter, III. Ujhelyi
Bendegúz

Taizè imaóra
A havonta tartott Röszkei Imaórák
Gratulálunk
a díjazottaknak!
egyikét
tartottuk meg
április 5-én. Ezt
a szívünkhöz nagyon közelálló
imádságot szerettük volna, ha többen
is megismerik. A harmadik, negyedik
és hetedik osztályos tanulótársaimmal
és felkészítőtanárunkkal, Kiss Csillag
Anna tanárnővel tanultuk meg hétről
hétre a gyönyörű dalokat. Végül ezen
a keddi napon 16 órakor sikerült
megtartanunk az immár 4. közös
imaórát.
A tanárnő laptopjáról indult a
dalokhoz a zene, de emellett furulya
kíséretet is játszott Csillag néni. A
dalok között volt egy Evangélium és
egy pár perces csönd is.
Köszönöm
tanárnőnek,
hogy
megtanította nekünk ezeket a zenés
imádságokat!
A következő alkalomra, ami május
20-án péntek délután 16 órakor lesz,
várunk mindenkit szeretettel!
Hebők Dóra Viktória 7.o.

Május 9-én ismét sor került az immár hagyománnyá vált kémiai kísérletező délután
megrendezésére. Az elsősorban 7. és 8. osztályos tanulók részére fenntartott órában
érdekes fizikai és kémiai kísérleteket tekinthettek meg a tanulók.
Idén a folyékony nitrogéné és a szárazjégé volt a főszerep. A különleges
tulajdonságait megbeszélve megtudhattuk, hogy a szárazjég nagyon hideg, és szilárd
halmazállapotából azonnal gőzzé alakul. Megtapasztalhattuk forró vízzel történő
reakcióját, amikor hatalmas „füst” töltötte be az osztálytermet. András bácsi elmondta,
hogy ezt használták ki régen a koncerteknél.

A folyékony nitrogén volt az igazi csoda, ami sokkal hidegebb volt a szárazjégnél,
vele aztán mindent pillanatok alatt le lehetett fagyasztani. Készítettünk vele törékeny
növényeket, pingpong labdát és lufit is, amit kalapáccsal egy szemrebbenés alatt porrá
zúztunk. Azt is megtapasztalhattuk, ha levegőn hagytuk egy ideig a lufit, akkor
visszanyerte rugalmasságát. A növények azonban már nem nyerték vissza a fagyasztás
előtti állapotukat. Előállítottunk még elefántfogkrémet 3 színben! A szakkörön
készített „tablettákból” szénkígyót növesztettünk. Volt egy tanulókísérlet is, amikor a
szódabikarbóna ecettel történő reakcióját mutatta be egy szorgalmas diákunk. Udvari
kísérlet is volt. Rakétát lőttünk ki és egy „robbantással” pontot tettünk idei kísérletezős
délutánunkra.
Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk megvalósítani és még fokozni az izgalmakat
ezen a délutánon.
Halasiné Csúzdi Anna

Tatai kirándulás
A tavaszi szünet utáni tanítási napot a 6. osztály kirándulással kezdte. A LEP program
keretében Tatára utaztunk, a Kuny Domokos Múzeumba egy múzeumpedagógiai
foglalkozásra.
Az út nagyon hosszú volt, közben szép tájban gyönyörködhettünk. Láttuk a
turulmadarat is. Sajnos csak kevés időt töltöttünk Tatán. A múzeum egy igazi, nagy és
szép várban volt. A "Lovagi torna" foglalkozás érdekesen és játékosan zajlott. Például
meg lehetett fogni a kiállított lovagi felszereléseket. A feladatokat csapatokban
oldottuk meg. Öt csapatban dolgoztunk. Volt toronyépítés, szövegértés,
lovagöltöztetés. Közben érdekes történeteket mesélt játékvezetőnk a lovagi életről. Egy
feladathoz pedig egy-egy csapattagnak meg kellett számolni, hogy hány lépcsőfok van
a mi tartózkodási szintünk és a tetőtér között. A foglalkozás után elsétáltunk a vár
mögötti Öreg tóhoz. Mindenkinek elnyerte a tetszését. Kár, hogy csak rövid időt
tudtunk itt is tölteni.
Összegzésben az osztálynak nagyon tetszett a kirándulás, hálásak vagyunk, hogy
eljuthattunk Tatára.
Kovács Luca és Kovács Milán Dezső 6.o.

15. oldal
Kájoni mise Röszkén
Húsvét nyolcadát, április 24-ét, a röszkei templomban
különleges módon zártuk. Az Újszegedi Szent Erzsébet
templom scholája és zenekara látogatott el Röszkére, ahol
Pechan Zoltán karnagyúr vezetésével a 9 órás szentmise állandó,
valamit változó részeit a Kájoni miséből adtuk elő. Énekes
lányok és szüleik, valamint különböző hangszeresek, hegedű,
cselló, gitár, xilofon, dob és alt és szopránfurulya tették
színesebbé. A szervezést jómagam vállaltam, aki fúvósként
játszik a zenekarban. Nagy öröm, hogy ezzel is adhattunk a
híveknek, a röszkeieknek. Köszönjük Tamás atyának, hogy
befogadott bennünket és lehetővé tette, hogy itt is előadhassuk
a Kájoni mise részeit. Köszönjük a röszkei hívek érdeklődését
és a nagy tapsot!
Kiss Csillag Anna ének-angol tanár

ű

Közérdekű telefonszámok

16. oldal

Horváth Dorka
2022.április.17.
Anya: Horváthné Tombácz
Mónika
Apa: Horváth Zoltán

Anyák napja
“Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és
legnehezebb.
A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem
enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám
mégis szép.
Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet
önálló emberré.”
(Csitáry-Hock Tamás)
Május első vasárnapján hangversennyel köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat és dédnagymamákat. Ezen a nagyon szép napon a gyerekek
gitáron, trombitán, hegedűn, harmonikán és tenorkürtön gyönyörűbbnél
gyönyörűbb dallamokat szólaltattak meg. Mindenki nagyon izgult, hiszen ez
volt az első alkalom, hogy a Röszkei Páduai Szent Antal Plébánia és
Templomban a röszkei zenét szerető és tanuló gyerekek közös műsor
keretében léphettek fel. Különleges volt, hiszen ezek a darabok az
édesanyáknak, nagymamáknak és dédnagymamáknak szóltak.
Szeretném megköszönni Liszkai Tamás plébános úrnak, hogy az anyák napi
hangverseny ötletét azonnal felkarolta és támogatta.
Köszönetemet fejezem ki az oktatóknak, tanároknak és nem utolsó sorban a
szülőknek, hogy azonnal igent mondtak és patronálták a hangverseny
létrejöttét.
Külön szeretnék köszönetet mondani a résztvevő gyerekeknek, hogy vállalták
a szereplést és egy igazán szép anyák napi hangverseny keretében
ünnepelhettük az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat.
Szeretnék név szerint még valakit megemlíteni. Farkas Jácinta tanárnőt, aki
zongorán kísérte a rézfúvós növendékeket. Farkas Jácinta zongora tanárnő
1993 óta tanít a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskolában. Emellett 35
esztendeje vezeti a fogadalmi templom gyermekkórusát. Köszönöm a röszkei
rézfúvós gyerekek fellépéseinél nyújtott szakmai munkáját, támogatását,
segítségét.

