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Felső sor (balról jobbra):
Szücs Vilmos, Császár Richárd, Bagi Csaba Márk, Berta András, Mádi Szabolcs József, Ördög Száva Erzsébet, Füle
Aliz, Tanács Gergő, Fintor Benjámin, Papp Botond Bendegúz, Szurcsik Nóra, Takács Gréta, Sajgó András
Középső sor (balról jobbra):
Dudás Zoltán, Ábrahám Judit, Vigh Anna, Kalmár János Ákos, Ördögh Benedek, Osznovics Anna Kincső, Kis Luca,
Molnár Kira Szandra, Füle Alex, Huttora Emília, Szücs Dániel, ........., Luxné Fodor Szilvia
Első sor (balról jobbra):
Vargáné Ábrahám Ildikó, Tutrai Sándor Lászlóné, Kiss Csillag Anna, Kovácsné Szász Hajnalka, Kozmáné Vastag
Judit, Kissné Veres Györgyi (osztályfőnök), Szécsényi Marianna, Halasiné Csúzdi Anna
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Házi alsós matematika verseny
eredményei
2. osztály: I. Ördög Kornél,
II. Németh Olivér, III. Kajdocsi
Emma
3. osztály: I. Koncsek Izabella,
II. Bihari Dávid III. Dobó Hanna,
III. Bacsó Fanni
4.a osztály: I. Ábrahám-Tandari
Szabolcs, II. Ördögh Gellért,
III. Ördögh András, III. Százi
Bence
4.b osztály: I. Kajdocsi Lilla,
II. Szilágyi Bence, III. Tóth Netti

Gratulálunk a díjazottaknak!

Gyermeknap 2022
Minden tanév május utolsó péntekén gyermeknapot szervezünk tanulóink
legnagyobb örömére. Az elmúlt két évben a járványhelyzet megakadályozta e napnak
a megtartását, de idén sikerült egy gazdag programmal színesíteni iskolai életünket.
A gyermeknapi rendezvényünk helyszínéül a röszkei sportpályát választottuk,
aminek különösen örültek a gyerekek. Röszke Község Egészségvédő Egyesülete a
NEAO-KP-1-2022/10-000557 azonosítószámú, „Egészséges életmód segítését célzó
programok szervezése Röszkén” elnevezésű pályázatának támogatásával bérelhettünk
erre a programra ugrálóvárat. Ebből a forrásból egy kültéri pingpongasztal is
beszerzésre került, valamint a sportversenyek helyezetteinek gazdag jutalmazása is e
pályázatnak köszönhető.

A gyermeknapról községünk önkormányzata sem feledkezett el! Ezen a napon
minden tanuló az önkormányzat támogatásával kapott ebédet, és az ebéd utáni
jégkrém is mosolyt csalt mindannyiunk arcára.

KEVE
Iskolánk 4. éve vesz részt a
Közlekedjünk Együtt Vigyázzunk
Egymásra
(KEVE)
programban,
melynek keretein belül felmenő
rendszerben a tanulóink évi 10 órában
ismerkedhetnek
közelebbről
a
biztonságos közlekedéssel. Ezek az
órák nem csak elméleti tudást
nyújtanak a tanulóknak, hanem a
gyakorlatban is kipróbálhatják az
elsajátított közlekedési ismereteket.
Csikós
Géza
törzszászlós
és
iskolarendőr is részt vett a tavaszi
KEVE órákon, ahol megfigyelte, mi
mindent tudnak már az 1-4. osztályos
tanulók, és többször be is kapcsolódott
az óra menetébe.
A tanév lezárásaként egy ügyességi
pályán próbálhatták ki magukat az
alsósok és tesztelhették a gyakorlatban
a megszerzett tudást.
Tóthné Gál Kinga

A napot tanár-diák barátságos focimeccs koronázta meg, ahol ügyes lábú focista
gyermekeink kitartó és kemény küzdelemmel győzelmet arattak.
Végezetül szeretném megköszönni Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Elnök Asszonyának, Makra Lajosné Jolinak a támogatást és Luxné Fodor Szilvia
testnevelés szakos kolléganőmnek a gyermek- és sportnapunk ilyen magas szintű
megszervezését!
Szécsényi Marianna intézményvezető

Vadasparki kalandozáson
Május 16-án a 4.a és 4.b osztály a Lázár Ervin Program (LEP) részeként interaktív
foglalkozáson vettek részt a Szegedi Vadasparkban. Az előadás a Dél-Alföld őshonos
állatairól szólt. Réka gondozónő érdekes tudnivalókat osztott meg ezekről az
élőlényekről, és közben bemutatta őket. Beszélt a táplálkozási szokásaikról,
testfelépítésükről, szaporodásukról. Csoportjáték közben a tanulók rögzíthették az
egyes állatcsaládok tagjainak az elnevezéseit. A negyedik osztályos környezetismeret
tantárgy tananyagát is érintették az elhangzó ismeretek, így remek lezárása és
összegzése volt ennek a tananyagrésznek.
Tóthné Gál Kinga

3. oldal
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.05.11-ei üléséről:
A képviselő-testület a fogorvosi praxisjog átruházási folyamat lezárásaként a Dr. Becsei Roland fogorvossal kötendő, a
fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést elfogadta. Ezt követően pedig döntés született a Dr.
Matusovits Tamásné Dr. Szita Vilma fogorvos és az Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.08.18-ai üléséről:
A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
E rendelkezésre tekintettel került elkészítésre az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete. A
képviselő-testület a zárszámadási rendeletet elfogadta.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.
§ (3a) bekezdésére tekintettel került előterjesztésre a 2021. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentés. A testület a 2021.
évre vonatkozó éves összefoglaló jelentést határozatával jóváhagyta.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával egyéb bevételek, illetve bevételi többletek
rögzítése történt meg, illetve sor került egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítására is.
A testület a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért.
A képviselő-testület a Röszkei Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta és köszönetét
fejezte ki az elvégzett munkáért.
A testület a Főzőkonyha fejlesztése Röszke községben című, TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú felhívás vonatkozásában
pályázat benyújtásáról és a nem elszámolható költségek biztosításáról határozatot hozott.
A képviselő-testület a Röszke 429 hrsz.-ú Dobó István utca forgalomszabályozását megvizsgálta és felkérte a
polgármestert a fekvőrendőr telepítésével kapcsolatos árajánlatok beszerzésére a kivitelezés költségeinek megvizsgálása
céljából.

Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző
Tisztelt Termelők!
Legelőször is szeretném megköszönni minden kamarai tagnak, akik részt vettek a május 20.-ai kamarai
választáson, és ezáltal is segítették a további munkámat a szavazatukkal.
Köszönöm!
A továbbiakban nyári szabadságon leszek július 4-től július 18-ig.
üdvözlettel,
falugazdász

Kedves röszkei lakosok!
Dr. Becsei Roland fogorvos vagyok, 2022.06.01-jétől az Önök fogorvosa.
Szeretnék pár mondatban bemutatkozni Önöknek. 2016-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi
Karán. Az egyetem után Kiskunmajsán, majd Hódmezővásárhelyen dolgoztam magán fogászati rendelőkben. 2017 óta
a feleségemmel közös körzeti rendelőnkben dolgozom Hódmezővásárhelyen. Három gyermek büszke édesapja vagyok.
Júniustól szeretettel várom pácienseimet Röszkén. Szeretném
felhívni figyelmüket, hogy rendelésünk a 06-62-273-344-es
telefonszámon történő előzetes bejelentkezést követően érhető
el.
Rendelési időnk az alábbiak szerint
módosul:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
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„Itt a nyár, végre már,
Minden játék, minket vár.
Erdők, rétek, kirándulás,
pancsi, úszás, vízbeugrás.
Hinta, csúszda, homokozás,
lepkeűzés, ugrándozás!
Itt a nyár, eljött már,
jól használd ki, kiskomám!
Futkározás, fogócskázás,
ezer móka, víg kacagás.
Minden napunk boldog játék,
sok-sok emlék lesz ajándék.
Itt a nyár, játék vár,
szaladj, játszunk, gyere már! “
(Horváth Imre: Itt a nyár!)

Kilátogattunk a Molnár-rétre

A pagonylakók élményekben gazdag napokat tudhatnak
maguk mögött, hiszen két év után ismét meg tudtuk valósítani,
hagyományunkhoz híven a „Gyermekheti kavalkádunkat”.
A hét kezdetén máris ugrálóvárakkal, óriás csúszdával telt
meg udvarunk, amelyeket boldogan vettek birtokba bölcsisek,
ovisok egyaránt. Természetesen most sem maradhatott el a
vattacukor majszolása a megfáradt lábak megpihentetése
közben. Miután kipihentük az ugrándozás utáni
fáradalmainkat, másnap átkeltünk az „Óperenciás tengeren”,
hogy megérkezzünk a Mesék birodalmába. Meseország
kapujában máris elővettük jó emlékezőképességünket, amely
által sikerült a korábban már hallott, ismert meséket képek
alapján felismerni. Ezután térkép segítségével jutottunk át a
labirintuson, amelyben, „tűzlabdával” etettünk sárkányt. Majd
mocsáron keltünk át, hogy figyelmünket, együttműködő
Gyereknapi vidámság a hatalmas csúszdán
képességünket alkalmazva ki tudjuk rakni az elrejtett puzzle
darabokból álló mesét. Végül egy sötét barlangon átbújva
jutottunk el a „csodarétre”, ahol a királykisasszony elszakadt
nyakláncának gyöngyszemeit kerestük meg, melynek
megtalálásáért minden csoport kapott egy különleges
varázsgömböt, amit motivációs eszközként tudunk majd
alkalmazni a mindennapi játékaink során.
Minden évben, így az idén is csatlakoztunk a KIHÍVÁS
NAPJÁHOZ, amely hazánk egyik legnépszerűbb lakossági
sporteseménye. Ezen a napon a Pagonylakók apraja-nagyja két
keréken vagy négy keréken érkezett meg az óvodába,
bölcsődébe. Délelőtt rendőrök és polgárőrök által lezárt
útszakaszon, bóják között szlalomozva, a megbeszélt
közlekedési szabályokat betartva biciklizhettek, rollerezhettek
a nagyobbak, akik már teljes biztonsággal használják
járműveiket. A kisebbek pedig az óvoda udvarán saját
tempójuknak megfelelően rótták a köröket futóbiciklikkel és
motorokkal. Délután családi zenés tornával zártuk a napot.
Polgármester Asszony jóvoltából ebben az évben sem maradt
Meselabirintusba kerültünk, de ügyesen
el a jégkrém-csemege, amelyet a gyerekek örömmel
megoldottuk minden feladatát, megtaláltuk a
fogyasztottak el, s közben boldogan mutogatták egymásnak a
kivezető utat
kezükre varázsolt csillámtetoválásokat.
A hetet palacsinta partival és a Szülők Szervezete által
előadott színházi kiselőadással zártuk. Az előadásban az elhanyagolt, kidobott plüss állatok keltek életre, akik felhívták
a gyermekek figyelmét arra, hogy a megunt játékokat becsüljék meg, és ha már nem kell nekik, akkor inkább
ajándékozzák el, mert azokkal másoknak még örömet tudnak okozni.
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Még ki sem pihentük az előző hét élményeit, máris
készülhettünk a Pünkösdi király-választásra. PÜNKÖSDI
ünnepkörhöz igazodó hagyományőrző játékokat játszottunk,
amelyek által a gyermekek megismerkedhettek a pünkösdi
népszokásokkal.
Minden csoportban a legnagyobb fiúk „erőpróbák” során
mutathatták meg ügyességüket (futás, kötélhúzás, célba dobás,
labdapattogtatás…). A legügyesebbek fejére került a „korona”,
ők lettek az óvodánk pünkösdi királyai, akik királynékat
választottak maguknak. Pünkösdi énekekkel, körjátékokkal
köszöntöttük őket.
Óvodánk legnagyobbjai pedig már számolják a napokat, hogy
mikor lesz a titokzatos BÚCSÚÉJ, amely számukra a
legfontosabb esemény.
A Kihívás napján ügyesen bringáztunk a kijelölt
KÖSZÖNJÜK:
pályán
• Euro Chicken Kft. és Ferrum-Plast Kft. helyi vállalkozások
támogatását, melyből a Gyerekhét ugrálóvárainak bérlését
tudtuk finanszírozni.
• a Szülők Szervezetének mesejátékát – Zsikai Dénes,
Tombácz Tamara és Viktória, Farkas-Csamangó Zsófia és
Gergő, Csóré Ákos, Horváth Illangó, Márki Laura és
Siklósi Klára anyukájának – mellyel maradandó élményt
nyújtottak a pagonylakóknak.
• a finom palacsinta csemege elkészítését Karalyos Márk,
Kispál Dénes, Molnár Dorka, Magyar Dominik és Sallai
Szonja anyukájának az óvodában, Szekeres Vanda és
Skrinyár Alex anyukájának a bölcsődében. Spiridon
Zseninek a hozzávalók felajánlását.
• Szekeres Vanda szüleinek a napvitorlák rögzítését a
bölcsőde udvarán.
• Skrinyár Alex anyukájának a fésűtartó megvarrását a
Nyuszi csoport mosdójába.
Szülők mesejátéka a gyerekhéten
• Szekeres Hanna szüleinek a Méhecske csoport
vendéglátását a tanyájukon.
• Fige Zétény szüleinek a Manótanya csoportnak
ajándékozott palacsintasütőt és játékot; Korom Péter családjának a lekvárt; Sallai Szonja családjának a fűvágást és
udvarrendezést a Manótanyán és környékén; az Angyal Dekor Műhely tulajdonosának, Kószó Bernadettnek a
gyereknapi lufifigurákat; Horváth Illangó szüleinek a mesefalvédőket és Szigeti Kristóf szüleinek a játékokat.
NAPTÁRUNK:
• június 20 – július 01. és augusztus 22 – 31. között a bölcsőde zárva tart – takarítási szünet.
• június 20 – nevelés nélküli munkanap az óvodában, az előzetesen igénylők számára biztosítunk ügyeletet a
Manótanyán.
• június 21 – július 01-ig: a belterületi óvoda zárva tart – takarítási szünet első üteme – a 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 második üteme – a Manótanyán fogadjuk az
ügyeletbe érkező gyermekeket.
• augusztus 31.: Nevelés nélküli munkanap, gyermekfelügyeletet biztosítunk az igénylők számára.
• augusztus 31.: Óvodai búcsúzás - 16 órától, az iskolai tanévnyitó előtt, elbúcsúzunk az iskolába induló
gyermekeinktől. Innen a röszkei tanulók átballagnak a tanítónénikkel, szüleikkel közösen az iskolai évnyitó
ünnepségre. Erre az ünnepi alkalomra várjuk azokat az iskolába induló gyerekeket is, akik más településre
mennek iskolába.
Napsütötte, vidám együtt töltött szép napokat, és jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Zsirmik Andrea
óvodapedagógus
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Gyermeknap

Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja!

Lehet, hogy esni fog? Vagy talán nem? Tegnap rossz idő volt.
Nézzük az időjárás jelentést. Nem kecsegtet jóval. Szél, borús
égbolt, zápor és zivatar. Jó lenne, ha nem esne. Jó lenne, ha jó
idő lenne.
Ilyen gondolatokkal indultunk neki május utolsó vasárnapjának.
Szerettük volna, ha ez a nap jól sikerül. Nagyon készültünk és
reméltük, hogy a gyerekek is nagyon várják már a számos
játékot. Reggel még félve kémleltük az eget, de az idő nagyon
kegyes volt hozzánk, hiszem a program egész ideje alatt
kitartott, nem esett és délutánra még a nap is kisütött. Így nem
volt akadálya annak, hogy gyermeknap alkalmából egy nagyon
kellemes vasárnapot töltsünk el együtt. Ahogy a légvárak
kinyújtóztatták fáradt tagjaikat és az égbe emelkedtek, azonnal
megrohanta a sok gyerek és másztak, csúsztak és ugráltak rajtuk.
Számos varázslat is történhetett ezen a napon, mert mi
gyerekeket láttunk jönni és unikornisok, cicák, kutyák,
denevéremberek, sárkányok, tündérek és még sorolhatnám hány
féle varázslatos „teremtmény” köszönt el tőlünk a program
végén. A gyönyörűséges csillámtetoválások pedig szikráztak és
fényükkel beragyogták a büszke tulajdonosokat.
Szeretnénk megköszönni a segítséget, melyet Revák Pál és
családja biztosított a számunkra. Csillámtetoválóknak az
arcfestőknek és Námesztovszki Ellának, hogy kívánságokat
teljesítettek és ecsetjükkel fáradhatatlanul varázsoltak. És végül,
de nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik eljöttek és teljesítették
a mi kívánságunkat is. Ami nem volt más, mint „gyermek
mosoly, nevetés és feledhetetlen játék”.

2022. június 4-én nagy szeretettel vártuk az
érdeklődőket egy interaktív zenés délutánra.
Kecskeméti Lóca együttes előadásában pünkösd
napjához tartozó ismert gyermekdalok, népdalok,
népzenei feldolgozások, mondókák és játékok
jelentek meg. Az ismert dallamok és a ritmus
gyorsan feloldotta a hangulatot és a pörgő lábú
gyerekek, hamar birtokba vették a színpad előtti
részt és a koncert végéig megállás nélkül táncoltak.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és velünk
töltöttek el egy jó hangulatú szombat délutánt.

Arany János és Petőfi Sándor barátsága
2022. május 19-én vendégünk volt Tóth Péter Lóránt,
kunszentmiklósi tanár, versvándor, Radnóti-díjas versmondó,
akinek egy újabb hihetetlen előadását hallgathattuk meg
rendhagyó irodalomóra keretében. Nem túlzok, ha azt mondom,
hogy Péter nagyszerű előadásmódjával és személyiségével a
figyelmet megragadva olyan történelmi korokba, eseményekbe
vezet el minket, melyeket bár tanultunk az iskolában, de
valamiért nem ragadott meg minket, vagy nem tekintettük rá
eddig olyan jelentős tényként, mint amilyen valójában volt. 2021
októberében első alkalommal találkozhattunk vele, akkor
Radnóti Miklós utolsó útjáról, annak viszontagságairól mesélt
nekünk. Számomra mindig nagy élmény a vele való találkozás,
nemcsak azért, mert könyveket, irodalmat szerető ember
vagyok, hanem azért is, mert egy nagyszerű előadó és ember
szemszögéből is megismerhetem azokat az embereket, akiket és
nagyon nagyra tartok.
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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

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
Törpi kutyakozmetika

HIRDESSEN ÖN IS A FALUSI
SUTTOGÓBAN!

Kedves vendégeim!
Várok mindenkit sok szeretettel.
Időpontot csak előzetes bejelentkezés után tudok adni.

Hirdetésfelvétel: Röszkei Teleház
6758 Röszke, Fő u. 87., +36 62 573 870,
telehaz@roszkenet.hu

Szolgáltatásaim:
Teljes kozmetika – nyírással
Teljes kozmetika – Trimmeléssel,
Eü nyírás, Karomvágás, Fürdetés – szárítás
6758, Röszke Fő utca 250.
0620/292- 9029

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

Közérdekű telefonszámok

Dr. Becsei Roland fogorvos
273-344

HORGÁSZVIZSGA RÖSZKÉN
A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület

2022 július 20- án 15 órai
kezdettel
Állami horgászvizsgát
szervez Röszke József Attila u 20. alatti székhelyén
2021 évtől a vizsga elektronikusan történik a KEMHESZ által biztosított eszközökön, melyhez minden vizsgázónak
tudnia kell a regisztráció során megadott vagy a rendszer által generált felhasználói nevét és jelszavát. Amennyiben
nem ismeri vagy elfelejtette ezeket az adatokat, az ügyfélszolgálattól kérhet segítséget.
telefonon: +36 59 324 432 hétfőtől-péntekig 08:00-16:30 óra között
e-mail-ben: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu
VIZSGA ELŐTT A HECSMSZ HONLAPJÁN REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES
Ingyenes
vizsgára való felkészítést tartunk
2022. július.20-án 13 órától
a vizsga helyszínén
10 év feletti kiskorúak esetébe szülői hozzájárulás és szülői regisztráció kötelező
A vizsga díjtalan

11. oldal

12. oldal

13. 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. május 15.: Takács Ágnes Zoé és Takács Balázs Zoltán, Takács Zoltán és Bársony Mónika
gyermekei
TEMETÉS:
2022. május 6.: Kiss Gézáné Rozsi Piroska (†2022. április 30., életének 101. évében)
2022. május 16.: Fülöp Józsefné Rutai Jolán (†2022. május 3., életének 74. évében)
2022. május 16.: Kiss László (†2022. május 6., életének 57. évében)
2022. május 31.: Tóth Tünde (†2022. május 11., életének 46. évében)
Köszönjük minden támogatónknak, munkatársunknak, segítőnknek, hogy a XV. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és
egyházi kulturális hét megszervezésében részt vettek.
Június 27. és július 1. között nem lesz szentmise templomunkban. Lelkipásztori ügyekben keressék a mórahalmi
plébániát, hivatali ügyekben pedig Varga Réka plébániai adminisztrátort a plébánia mobilszámán!
Július 18. és 20. között (hétfő-szerda) napközis hittanos tábort szervezünk alsó tagozatos diákok részére a Kartal-Házban
és a plébániaudvaron. Érdeklődni lehet: Kiss Gábor tanár úrnál személyesen vagy a 20-400-5869-mobilszámon!
Elsőáldozás
Az első gyónók és elsőáldozók bevonulásával kezdődött az
ünnepi szertartás templomunkban. Május 15-én, húsvét 5.
vasárnapján az egyházi hitélet ismeretében, lelkileg
felkészülve járultak oltár elé a gyerkőcök. Mielőtt magukhoz
vették Krisztus testét a szentostyát, a családtagok és a
keresztszülők jelenlétében Kiss Gábor és Szalainé Milasin
Katalin hitoktatók segítségével elégették azokat a
papírlapokat, amelyekre fölírták azokat a bűneiket, amiket
szentgyónáskor megvallottak.
A római katolikus hívők közösségéhez csatlakozott első
gyónók: Bényi Balázs, Dobó Hanna, Szekeres Blanka,
Tombácz Martin.
Elsőáldozók: Balázs Norbert, Császár Vivien, Fodor Dávid,
Horváth-Ódry Csenge, Mihály Fanni, Mityók Marcell, Százi Bence, Szegi Zsombor, Szurcsik Réka, Tóth Botond, Hebők
Ákos, Csányi Ábel, Oláh-Németh Ágoston, Kabódi Botond, Kurajda Alex, László Bence és Molnár Péter.

Fotók: Turucz József

14. oldal

Feladványunk három
kiemelt sorában Sachel
Paige elmélkedik az idő
múlásáról
A múlt havi rejtvény
helyes megfejtése:
Az igazság sem több, sem
kevesebb nem lesz, ha nem
tudunk szembenézni vele.
Szerencsés rejtvénykedvelő
olvasónk a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
Szűcs Szilveszterné
(Deák F. 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.

15. oldal
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. Éves 6,5%-os hozamért és 1-3 százalék kisebbségi
tulajdonosrészért az elszámolásban benyújtott minden számlának a felét kifizetik. A finanszírozás igénybevételéhez nincs
szükség kezességre, pénzügyi garancia vállalására vagy ingatlan fedezetre. A Vidékfejlesztési Tőkealap tőkebefektetések útján
helyez ki forrásokat. Fókuszában a Vidékfejlesztési Programban már támogatói okirattal rendelkező, beruházási típusú, a
Magyar Államkincstár felé többszöri elszámolást választó projektek állnak.
Ezek európai uniós támogatási összegének akár a 100 %-át is finanszírozni tudja a finanszírozó. A beruházási döntés a
támogatói okirat kiállításának eljárására épül, így biztosítva a gyors döntéshozatali eljárást. A forráskihelyezésről szóló döntés
a nyilatkozati elven, az egyes hatósági nyilvántartások adatain, valamint a támogatói okirattal és a pályázattal kapcsolatos
eljárási dokumentáción alapul.
A részletek itt érhetőek el:
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104462-elindult-az-mfb-invest-zrt-videkfejlesztesitokealapja-mely-lehetoseget-nyujt-a-nyertes-vp-palyazatok-elofinanszirozasara
Forrás: www.palyazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület

Bronzéremért harcolt a Röszke SK
A Csongrád-Csanád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi három mérkőzésén hét pontot szerzett a
Röszke SK, amely így a bronzéremért küzdhetett a lapzártánk után megrendezett, Földeák elleni zárómérkőzésen.
Kistelekről egy ponttal térhetett haza a Papdi Csaba, Zsidek János páros vezette csapat, amely után pihent, majd a
Zsombót hazai pályán legyőzve utazhatott el úgy Baksra, hogy ha nyer, megelőzi ellenfelét, és a dobogó harmadik
fokára lép.
Hogy ezt egymás után másodszor sikerült-e elérni, az csak a lapzártánk után megrendezett Földeák elleni hazai
meccsen derült ki.
26. forduló:
Kistelek–Röszke SK 3–3 (2–1)
Röszke: Pipicz Zs. – Ördög B., Tanács R., Olajos T. (Mádi J., 65.), Kürthy M. – Tari Z., Fodor N. – Zámbó B.,
Szekeres Á., Mulati D. – Szilágyi Á. (Marancsik, 72.). Edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Tóth Á. (27.), Koncz M. (44.), Boros V. (90.), ill. Szekeres Á. (38. és 80. – mindkettőt 11-esből, 83.).
27. forduló: a Röszke SK szabadnapos volt.
28. forduló:
Röszke SK–Zsombó 4–1 (2–1)
Röszke: Kurucsai – Tanács R., Resch A., Ördögh Á. (Ördög B., 82.), Tari Z. – Fodor N. (Papdi Cs., 84.) – Mulati D.
(Papp K., 84.), Szekeres Á., Marancsik (Tanács A., 65.), Zámbó B. – Szilágyi Á. (Mádi J., 82.). Játékos-edző: Papdi
Csaba.
Gólszerzők: Szilágyi Á. (32.), Mulati D. (41.), Tanács A. (75.), Mádi J. (90.), ill. Megyeri K. (21. – 11-esből).
29. forduló:
Baks–Röszke 0–7 (0–2)
Röszke: Kurucsai – Ördög B. (Kürthy M., 79.), Tanács R., Ördögh Á., Tari Z. – Tanács A., Fodor N. (Marancsik, 56.)
– Mulati D. (Mádi J., 78.), Szekeres Á., Zámbó B. – Szilágyi. Edző: Papdi Csaba.
Gólszerzők: Tanács R. (20.), Ördögh Á. (45+1.), Szilágyi Á. (51., 73.), Mulati D. (66.), Mádi J. (86.), Szekeres Á.
(88.).
Papdi Csaba: – A legutóbbi három meccsen mindenki megmutatta, hogy játékban és küzdeni tudásban is képesek
vagyunk kiváló szintre eljutni. Ha jön majd egy pici rutin is, akkor nem csak a harmadik helyért harcolhatunk, hanem
akár magasabb célokért is. Az a legfontosabb, hogy együtt tartsuk a csapat nagy részét, a szurkolóknak pedig köszönet
jár, de leginkább azoknak, akik a győztes és a vesztes meccs után is ugyanúgy támogattak bennünket.

16. oldal

Röszke Község Egészségvédő Egyesületének
2021. évi beszámolója
2021-ben is nehezítette működésünket, illetve céljainkat a pandémia. Az Egészséghetet a COVID- vírus miatti
korlátozó intézkedések miatt 2021-ben nem a megszokott tavasz eleji időszakban rendeztük meg, hanem
június és július hónapokban, így lett „Egészségnapok nyáron” a programunk elnevezése. Két röszkei
szakorvos is részt vett a szűréseken, Dr. Németh István bőrgyógyász és Dr. Zagorac Nikola radiológus.
Tapasztalataink szerint a lakosság körében igen népszerűek voltak a szűrővizsgálatok, több alkalommal
kellett pótnapokról egyeztetnünk. Nyilvántartásunk szerint 2021-ben összesen 412 fő vett részt a szűréseken.
Az Egészséghét programunk megvalósításában és megszervezésében segítségünkre voltak a háziorvosok,
Kökény Lászlóné háziorvosi asszisztens, a Röszkei Teleház dolgozói, valamint az önkormányzat
munkatársai.
2021. évben Röszke Község Önkormányzatától 50.000 Ft összegű támogatást kaptunk, melyet a működési
költségeinkre (pl. könyvelés, bankköltség, posta) és az Egészséghéthez kapcsolódó vendéglátás
finanszírozására fordítottunk. Köszönjük a támogatásukat!
A NEA 2021. évi működési pályázatán 300.000 Ft-ot nyertünk, melyet irodaszerek beszerzésére, Egészséghét
megrendezésére, valamint eszközbeszerzésre fordítottuk.
Az eszközbeszerzés keretében (a NEA támogatást saját forrással kipótoltuk) 2021. december hónapban az
általános iskolásoknak szóló tankonyha programunkat fejlesztettük, konyhai eszközöket vásároltunk.
Nyitó pénzkészlet: 485.343 Ft
Bevételek összesen: 479.174 Ft (pályázat: 300.000 Ft, SZJA 1% támogatás: 124.174 Ft, önkormányzati
támogatás: 50.000 Ft, tagdíj: 5.000 Ft)
Kiadások összesen: 738.401 Ft (konyhai eszközök és irodaszer: 422.255 Ft, Egészséghét: 260.000 Ft, posta,
közjegyző, könyvelés: 27.510 Ft, vendéglátás: 17.695 Ft, számlavezetés: 10.941 Ft)
Záró pénzkészlet: 226.116 Ft
Makra Lajosné
elnök

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program
2022. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás” című kiírásán
600.000 Ft-ot nyert. A sikeres pályázatnak köszönhetően 2022. május hónapban a helyi óvoda és
általános iskola, a mozgás fontosságára nagy hangsúlyt fektető programjait támogathattuk.

Röszke Község Egészségvédő Egyesületének "Egészséges életmód segítését célzó programok szervezése”
című NEA pályázatának keretében az óvoda Kihívás napi, szülőkkel történő közös zenés tornája valósulhatott
meg. Ezen pályázatból az Egyesület újabb mozgásfejlesztő eszközöket tudott vásárolni - kislabdákat és
babzsákokat, melyek színesítették a programunkat, valamint hosszú távon tudják használni a gyermekek az
eszközöket a mindennapos mozgásos játékok és foglalkozások során. A szabad téri programjainkhoz eddig
nem állt rendelkezésre megfelelő technikai eszköz, a pályázati támogatásból sikerült beszerezni egy jó
minőségű és nagy teljesítményű hordozható hangfalat. Ezáltal a jövőben lehetőségünk lesz az udvarunkon
megrendezésre kerülő események hangulatát fokozni.
Szekeresné Makra Katinka

17. oldal
Annyira igaznak és aktuálisnak tartom ezt a pünkösdi versidézetet, hogy akár én is írhattam volna, de nem
tőlem származik, hanem Halászné Magyar Márta: Pünkösd című versében olvastam.
" Pünkösdkor ünnepeljen mindenki a hite szerint,
remélve azt, hogy az ünnep a világra szeretetet hint.
Igazán ráférne minden halandó emberre,
hogy a világ a szeretetet békében együtt ünnepelje."
A Pünkösd jelképes virága a pünkösdi rózsa már hetekkel ezelőtt elvirágzott, de minket kárpótolt a tanyánkkal
szemben lévő, kb. 1 hektáros, későn művelésbe vont terület, amin megszámlálhatatlan vadvirág pompázott,
szinte azonos időben. Egyszerre gyönyörködhettünk a szarkaláb, a pipacs, a vad margaréta, a konkoly, a
búzavirág szín kavalkádjában.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a vadászterületen egyre többször látunk nyúlfiakat, és reméljük, hogy
megmaradásukat az előttünk álló nyár kedvezően befolyásolja. Fácán csibéket még nem láttam, de remélem,
ennek nem az az oka, hogy a tojáson ülő fácántyúk a száraz meleg miatt néha elhagyja a fészkét. Az őzbak
vadászatnak gyakorlatilag vége, csupán néhány bak kilövésére maradt lehetőség az üzekedés idejére.
A röszkeiek által megszokott helyen lévő gólyafészekben a 3 szépen fejlődő fióka bizakodásra ad okot a sikeres
kirepüléshez.
A napraforgó vetéseken végzett, több hétig tartó galamb és gerle riasztás sikeresnek értékelhető. A Húsvét
környékén, időben földbe került vetőmagok az akkori esőkkel kikeltek, és gyors növekedésnek indultak,
megerősödtek. Ezeken a helyeken kevesebb őrzésre, riasztásra volt szükség, viszont a későbbi vetéseken a
nagy szárazság hátráltatta a fejlődést, néhol újravetés is szükségessé vált.
Ahogy szőkülnek a kalászosok, egyre beljebb haladunk a nyárba, és a nyár ismét egy gyerekkori élményt hoz
elő emlékeimből. Június volt, és a 8. osztály befejezése után Lovas Pali barátommal a szíkháti zsombékos,
nádfoltos, vizenyős pusztán elvállaltuk egy kb. 100 egyedből álló gulya őrzését, szeptember 30-ig. A puszta
szélén a környék legnagyobb tanyája állt, ahol karám várta a pihenő gulyát. Ide tereltük be a reggeli legelés
után az állatokat, és ugyanitt éjszakáztak. A karám mellett álló, óriásra nőtt nyárfa hűsítő árnyékot biztosított
a delelő gulyának, és Balogh Miska bácsi juhnyájának is. A juhok vezetésében Miska bácsi segítségére volt
egy nagytermetű, Matyi nevű szamár. Az állatok itatására egy bővizű artézi kút szolgált, amelynek felesleges
vize egy másfél méter széles, kb. 40 centi mély csatornán keresztül folyt el. Az egyik meleg nyári délután a
csatorna partján állva beszélgettem Miska bácsival. Megkérdeztem tőle, hogy meglovagolhatnám-e a
szamarat? Beleegyezett, és odahívta Matyit. Gondoltam, semmi baj nem lehet, mert korábban már jó pár csikót
szőrén meglovagoltam. Miska bácsi segítségével a szamár hátára ültem, és a sörényébe kapaszkodva indulásra
biztattam. Matyi nem mozdult, de mikor sarkammal ütögetni kezdtem az oldalát, lassan megindult a csatorna
partján. Néhány méter megtétele után hirtelen átugrott a túlsó partra, én pedig a vízbe pottyantam. Miska bácsi
úgy nevetett, hogy az egész teste rázkódott belé, így én is kénytelen voltam humorosan venni a történteket.
Matyi szamár is értetlenül bámult vissza, pedig Miska bácsi, és Matyi is biztosan tudták, hogy ennek a dolognak
csak ez lehet a vége. Jó visszaemlékezni, és ma is szívesen élném újra az efféle történeteket.
Karikó József
A Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program
2022. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás” című kiírásán
150.000 Ft-ot nyert, melyet bérköltségre fordítanak.

18. oldal
Közhasznúsági jelentés
a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesület 2021. évi tevékenységről
Elsődleges feladatunk a lakosság számára Internet elérés, számítógép használat, valamint különböző irodatechnikai
szolgáltatások igénybevételének biztosítása (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás). A hozzánk betérő ügyfeleinknek
legjobb tudásunk szerint igyekszünk segíteni ügyes-bajos dolgaik intézésében, pl. mobiltelefonos adategyeztetésben,
hivatalos levelek gépelésében, önéletrajzírásban.
Teleházunk információs központként is működik, a munkatársak feladata Röszke hivatalos weboldalának és Facebook
oldalának kezelése, a Falusi Suttogó szerkesztése. A teleházban tart ügyfélfogadást a falugazdász, továbbá egy könyvelő
és egy ügyvéd is. Segítjük továbbá a helyi civil szervezeteket, főleg pályázatírás területén.
2021-ben került sor a Teleház felújítására. Fűtéskorszerűsítésre, valamint a belső falfelületek újravakolására és festésére
került sor. A munkálatok alatti időszakban a Teleház a plébánia udvaron található Kartal-házban üzemelt.
BEVÉTELEK: 5.252.546 Ft (önkormányzati támogatás: 1.100.000 Ft, Kormányhivatal foglalkoztatási támogatása:
250.000 Ft, NEA normatív pályázat: 172.000 Ft, NEA működési pályázat 1.626.000 Ft, közhasznú bevétel: 482.435 Ft,
vállalkozói bevétel: 660.946 Ft, SZJA 1%: 214.365 Ft, tagdíj: 16.800 Ft, adomány:730.000 Ft)
KIADÁSOK: 13.010.463 Ft (felújítás: 5.893.831 Ft, bér és járulékok: 5.171.330 Ft, számítógép és nyomtató vásárlás:
464.741 Ft, anyagköltségek: 471.733 Ft, igénybe vett szolgáltatások:839.358 Ft, egyéb költségek: 169.470 Ft)
A tevékenységünkről további információt a megújult honlapunkon olvashatnak: www.roszkeitelehaz.hu
A Röszkei Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program 2022. évi „Civil szervezetek működésének
biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás” című
kiírásán 1.100.000 Ft-ot nyert. A támogatást eszközbeszerzésre (1 db hőkamera) és üzemanyag költségeink egy részének fedezésére
fordítottuk.

Így köll ezt csinálni
Nagyapám reneszánsz ember volt. Az ő alkotó, teremtő élete, közös gyökereink és kulturális értékeink kutatása, mindig nyughatatlan
természete, zene iránti végtelen szerelme meghatározó volt mindannyiunk számára.
Mindig, ha röszkei gyerekek néptáncos szoknyájának perdülését látom, vagy hallom őket hangszeren játszani, figyelem, hogy
tehetségükkel, munkájukkal milyen sikereket érnek el, eszembe jutnak laudációjának kezdő sorai.

19. oldal
. „A fény csak abban az emberben válik áldássá, aki szétosztja, aki másnak is ad belőle.”
A röszkei gyerekek pedig több alkalommal is megmutatták és szétosztották ezt a fényt.
Hagyományaink a múltunk részei, amik bennünk élnek tovább, hogy jelenné és jövővé
váljanak általunk. Fontos, hogy ismerjük, hisz honnan is tudhatnánk, merre tartunk, ha
nem tudjuk, hogy honnan jöttünk. Segítenek emlékezni a múltra, őseinkre. És segítenek
emlékezni arra, hogy összetartozunk. Néptáncosaink emlékeztettek a múltra, a jelennek
pedig megmutatták, mi fán teremnek a röszkei gyerekek.

A 2002. május 5-én megrendezésre kerülő Rözögtessük mög! - Dél-Alföldi
szóló néptáncfesztiválon:
Kele Jázmin és Dobos Martin – bronz minősítés
Nógrádi Adelin és Bényi Bence – bronz minősítés
Tóth Kata és Szücs Dániel – bronz minősítés
Buda Nóra és Varga Márk – bronz minősítés
Varga Kinga és Kothencz Ákos – bronz minősítést szerzett,
majd a május 20-22 közt megrendezésre kerülő Százszorszép néptáncfesztiválon:
A Tiszavirág röszkei Csoportja a Kié a bál? című koreográfiával ezüst minősítés nyert.
Koreográfusok és felkészítő tanárok mindkét versenyen: Papp Nóra és Tímár Attila
A zene nyelve egészen különleges. Nincsenek határai, sem korlátai, nem kell szavakkal értenünk, nem
kell ismerjük a másikat, a zenén keresztül mégis eljuthatunk egymáshoz. Mert a zene a lélek nyelvén
szól. Az agy olyan területeihez is eljut, ahová semmi más nem képes. Misztérium, s akárcsak az élet,
tele van csodával és varázslattal. Két tanulónk egész kivételes elszántsággal varázsolt.
Szekeres Blanka 2022. április 8-án a Fontos Sándor Emléknap keretében megrendezett
kulturális versenyen klasszikus zene szólóhangszer kategóriában 1. korcsoportban 2. helyezést
ért el,
majd az április 29-én Mórahalmon megrendezésre került VII. Csongrád-Csanád megyei
Rézfúvós versenyen 1. korcsoportban Kiemelt arany minősítést ért el. Felkészítő tanára: Czifra
Dániel.
Szücs Dániel harmonikajátékát és teljesítményét talán bemutatni se kell, 2019 óta számos elismerő
oklevélben részesült, átvehette ezüst diplomáját a Musica Balkanika zeneművészeti versenyen,
a X. Dél-alföldi Harmonikafesztiválon való kiemelkedő szerepléséért pedig a
Harmonikabarátok Egyesületének elismerésében részesült. Felkészítő tanára: Hajdú Váradi
Aranka
A testnek vannak korlátai. Kivéve, ha Osznovics Anna Kincsőről és Füle Alízról beszélünk. Mikor
azt hiszem, hogy egy-egy gyakorlatot lehetetlen kivitelezni, mert fizikai képtelenség, a két lány rendre
bebizonyítja, hogy a korlátok csak a fejünkben léteznek. Aki keményen dolgozik, aki hisz az álmaiban
és azokért mindent megtesz, annak nincs lehetetlen, az képes akár repülni is. A két lány pedig nem
csak a gyakorlatok közben repül, hanem az eredményeik is szárnyalnak.
2016 ősze óta erősítik a Phoenix Fitness Se versenyző csapatát. Számos országos versenyen
megmérettették magukat kiváló eredményekkel, ezzel kiérdemelték az Európa – kupán való
részvételt.
2021-ben az Online Európa-bajnokságon Alíz és a JLO nevű csapat a IV. helyezést érte el.
Kincső ezen a neves versenyen II. osztály egyéniben az I. helyen végzett. A Transformers nevű
csapattal szintén az I. helyet foglalták el, a Big Free nevű formációval pedig a III. helyet hozták
haza a szegedi egyesület és edzőik nagy örömére.
Ábrahám-Tandari Szabolcs 2, testvére Ábrahám-Tandari Lilien 1 éve járnak a Montage
Dance Center Tánciskola modern tánc tanszakára. Szabi színészi
tehetségét már 2021-ben megmutatta, mikor statisztaszerepet
nyert a Szegedi Szabadtéri Színház Jézus Krisztus Szupersztár
előadásaira, most pedig táncos eredményeket hozott. Testvérével,
Lilivel idén a XXXI. Országos Táncművészeti Fesztivál és
Táncművészeti Szakgimnáziumok Versenye elődöntőjében Makón
1. helyezést majd a döntőben 3.helyezèst értek el Harry Potter című
nagycsoportos produkciójukkal.
Ezeket az eredményeket nem csak a saját, de kicsit a nagyapám
szemével is látom. Gyakran mondta, amit kőtábla is hirdet a főtéren.
Ha nem lehetsz csillag az égen, légy lámpás a házban. Bár ő már rég csillag az égen, amit itt hagyott,
örök. Mert amíg vannak olyan elkötelezettek, szülők, diákok, tanárok, akik életben tartják a kultúrát,
ápolják a hagyományokat, értéket teremtenek egy közösségben, mernek ragyogni, küzdeni az álmaikért
addig Röszke jó kezekben van.
Köszönjük a rengeteg munkát, felkészülést és felkészítést. Tanár uras baritonom ugyan nincs, de
tolmácsolom, amit ő mondana nektek: Gyerökök, így köll ezt csinálni! Büszkék vagyunk rátok!
Kozma Zsófia

20. oldal
30 éves a Röszkei Gazdakör!
2022. május 13-án ünnepeltük a Röszkei Gazdakör megalakulásának 30.
évfordulóját. A jeles napon röszkei termelők és kézművesek mutatkoztak be a
Közösségi Hely (művelődési ház) udvarán. A termék-és termény bemutatón
kiállítóként részt vett: Kozma Zsófia – Tündérkert Dekor (asztaldíszek,
kopogtatók), Vas Róbert és családja (fűszerpaprika), Szalma István (palánták),
Strihó Anita (fűszernövények), Sinkó-Herédi Kitti (zöldségfélék), Vőneki
Lajos (pálinka), Korom Méhészfarm (méz, lekvár, szörp), Ördöghné Lőrincz
Anita (tej és tejtermékek) és Lőrincz Jánosné (eper, fűszerpaprika).
A bemutató után a gazdák közgyűlés keretében hallgatták meg és fogadták el a
2021. év beszámolóját továbbá az idei évre vonatkozó terveket, felelevenítették
a gazdakör múltját, megalakulásának történetét, majd a Gazdafórumon a
Nemzeti Agárgazdasági Kamara vezető munkatársaitól informálódhattak az
aktuális agrár pályázatokról és az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
lehetőségeiről.
2021. évi beszámoló
Az egyesületnek 2021-ben 58 fő tagja volt: röszkei gazdálkodók, őstermelők,
illetve röszkei területeket művelő, de más, szomszédos településen élő gazdák.
Legfőbb célkitűzésünk: a tagok érdekeinek képviselete, az önálló
gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, információ
biztosítása, a közös gép használat előmozdítása, a természeti környezet
megóvása.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a MAGOSZ szervezetével, a helyi
falugazdásszal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szegedi
kirendeltségével. Együttműködünk programjaink, céljaink megvalósítása során
Röszke Község Önkormányzatával és a helyi civil szervezetekkel.
2021. augusztusának első hétvégéjén nagy taglétszámmal részt vettünk a
Röszkei Falunapokon. Vas Róbert tagtársunk volt a főszervezője a falunapi
programok egyik fő attrakciójának, a Meghívásos Baráti Fogathajtó
Rendezvénynek. Kettes fogathajtás, pónifogat és lovaskocsi versenyszámban
indultak a versengő lovasok. Az egyesületünk segédkezett a szervezésben,
versenyzők vendéglátásának lebonyolításában.
2021. október 5-én tartottuk tisztújító közgyűlésünket. Az új vezetőség tagjai:
Fülöp Pál elnök, továbbá Vas Róbert Károlyné Szabó Zsanett és ifj. Szalma
István elnökségi tagok.
Ugyanezen a napon került megrendezésre a Gazdafórum is, ahol a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara munkatársai tartottak tájékoztatót a gazdákat érintő
aktuális kérdésekről.
Röszke Község Önkormányzatától 2021. évre vonatkozóan 200.000 Ft összegű
támogatást kaptunk a működési költségeink finanszírozására és a Gazdafórum
megszervezésére.
A 2021. évi Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési pályázati kiíráson
950.000 Ft összegű támogatást nyertünk. Tárgyi eszközöket vásároltunk: egy
vonó-tolólap továbbá a fogathajtáshoz szükséges selyba készlet került
beszerzése.
Bevételek: 1.248.315 Ft (NEA támogatás: 950.000 Ft, önkormányzati
támogatás: 200.000 Ft, tagdíj: 79.200 Ft, tagi hozzájárulás: 19.115 Ft).
Kiadások: 1.255.597 Ft (eszközbeszerzés: 950.082 Ft, vendéglátás: 174.365 Ft,
tagdíj: 60.000 Ft, bankköltség: 10.830 Ft, tagi kölcsön vissza: 20.000 Ft,
könyvelés: 20.000 Ft, egyebek: 20.320 Ft)
A Röszkei Gazdakör a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program 2022. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás” című kiírásán
600.000 Ft-ot nyert. A támogatást eszközbeszerzésre (13 db sörpad-asztal garnitúra) fordítottuk.

