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Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba kerülünk, és 

akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal 

fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei 

vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, 

jelenléte, gondoskodása életünk része. Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez 

mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát.

 Május első vasárnapján köszöntsük hát Őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 
március 28. napján tartotta soron következő ülését, melyen 2 

Hatodik napirendi pontként került megalkotásra RUZSA képviselő távolléte mellett Sánta Gizella polgármester 
KÖZSÉG településképének védelméről szóló önkormányzati megállapította a határozatképességet és az ülést megnyitotta. 
rendelet, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal A napirend elfogadását követően a képviselő-testület az első 
elfogadott. napirendi pont keretében 5 igen szavazattal elfogadta a 

A hetedik napirendi pontban került 5 igen szavazattal polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott 
módosításra a települési támogatások rendszeréről és a döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati A második napirendi pont keretében egyhangúlag 
rendelet, a képviselő-testület a módosítás keretében elfogadásra került a település közbiztonságának helyzetéről szóló 
módosította a szociális étkeztetés térítési díjait, amelyek 2018. beszámoló. A beszámoló alapján megállapítható, hogy  az ismertté 
április 1-től az alábbiak:vált bűncselekmények tekintetében Ruzsa község illetékességi 
A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális területén 2016. évhez viszonyítva a kiemelt bűncselekmények 
étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás száma jelentősen csökkent. Dobó Attila a Mórahalmi Rendőrőrs 
étkeztetés esetén kiszállítás nélkül 495,-Ft /bruttó 630 Ft/. megbízott őrsparancsnoka elmondta, hogy célkitűzéseik között 
Az ellátott – jövedelme alapján e díj megfizetéséből az alábbiak szerepel 2018. évben: a közterületi jelenlét fokozásával a 
szerint kedvezményben részesíthető: bűncselekmények számának további csökkentése, kiemelten a 

a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj közterületen elkövetett deliktumok visszaszorítása; a bűnügyi 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, az szolgálat megerősítésével még hatékonyabb, a jogszabályok adta 
(1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a lehetőségek teljes kihasználásával való fellépés a 
kedvezmény mértéke 250 Ft. bűncselekmények elkövetőivel szemben; a közlekedésbiztonsági 
b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj helyzet javítása érdekében erőteljesebb hangsúly fektetése a 
mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között szűrőmunkára, az ittas járművezetők elfogására, a KRESZ 
van, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési szabályai betartásának kikényszerítésére; a bűn- és 
díjból a kedvezmény mértéke 150 Ft.balesetmegelőzési tevékenység tovább folytatása a legvédtelenebb 

A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális korosztályok körében, így a legfiatalabb és a szépkorúak 
étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás érdekében.
étkeztetés esetén kiszállítással 550,- Ft /bruttó 700 Ft/. Az A harmadik napirendi pont keretében került elfogadásra 5 igen 
ellátott – jövedelme alapján – e díj megfizetéséből az alábbiak szavazattal a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szerint kedvezményben részesíthető: Szegedi Kirendeltségének 2017. évi munkájáról szóló beszámoló. 

a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj Czang Zoltán a Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnoka 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a (3) elmondta, hogy a tűzvédelem szabályozásában az elmúlt évben 
bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a jelentős változás nem történt. A Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrsöt 
kedvezmény mértéke 280 Ft. az elmúlt évben 170 káreseményhez riasztották, amelyek 
b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj jellemzően tűzesetek, műszaki mentések és fakivágások voltak. 
mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között Ruzsa területén 12 műszaki mentéshez és 33 tűzesethez vonultak, 
van, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési amelyek során 11 alkalommal segítette munkájukat a Ruzsai 
díjból a kedvezmény mértéke 160 Ft.Önkéntes Tűzoltóegyesület. Nagy figyelmet fordítanak továbbra is 

Nyolcadik napirendi pontban a egyhangúlag elfogadta a a kéménytüzek és a szén-monoxid mérgezés okozta halálesetek 
Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítását, megelőzésére. A katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó 
amely az áprilisi közmeghallgatás időpontját érintően került külterületi égetéssel kapcsolatosan hangsúlyozza, hogy már nem 
módosításra.bejelentés-, hanem engedélyköteles a külterületi szabadtéri (tarló, 
Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület 5 igen lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetés, 
szavazattal elfogadta a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde melyről több fórumon is tájékoztatták a lakosságot, megköszöni az 
magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó Önkormányzat ezirányú közreműködését.
pályázat kiírását.Negyedik napirendi pontként 5 igen szavazattal került 

A tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület 5 igen elfogadásra a 2018. évi közbeszerzési terv, amely a 
szavazattal jóváhagyta a Nemzeti Ovi – Sport Program” Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község, 
pályázat megvalósításhoz kapcsolódó támogatási szerződést, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén, 
melynek értelmében egy Ovi-Sport Pálya létesítésére kerül sor, valamint a Szociális alapszolgáltatási központ építése Ruzsán és 
ahol az óvodások számos labdajáték (kézilabda, labdarúgás, Bölcsőde építése Ruzsán közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban 
kosárlabda, tenisz, lábtenisz, röplabda, tollaslabda stb.) alapjait tartalmaz adatokat.
elsajátíthatják, a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet Ötödik napirendi pontként szerepelt a Ruzsai Közös 
biztosít.Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére 

A tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület 5 vonatkozó megállapodás módosítása, melyet a képviselő-testület 
nem szavazattal nem kívánta támogatni a Magyar Pünkösdi 5 igen szavazattal elfogadott. A módosítást Öttömös és 
Egyház fejlesztési célú támogatási kérelmében foglaltakat, a Pusztamérges települések képviselő-testületei ezt követően 
támogatási cél nem volt egyértelműen megfogalmazott. szintén elfogadták. 
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3) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok A tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület 5 
ellátásáról igen szavazattal jóváhagyta Kistelek Város Önkormányzat 

Előadó: Csótiné Ördögh Edit intézményvezető, Fődi Anita jegyzőHomokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához 
4) Beszámoló a Ruzsai Gondozási Központ munkájáról történő csatlakozását.
Előadó: Makra Ágnes intézményvezetőA tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület 5 igen 
5) Éves belső ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyásaszavazattal jóváhagyta a Megyeszéle Kulturális – Információs 
Előadó: Fődi Anita jegyzőAlapítvány 2017. évi beszámolóját.  
6) Egyéb előterjesztésekAz egyéb előterjesztések között a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 

Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás biztosításáról döntött 
a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, a Ruzsa Községi Sportegyesület részére mobil lelátók és a meglévő 
valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) pályavilágítás felújításához. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 

döntött az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
 Képviselő-testület ülése nyilvános.előirányzatok módosításáról, valamint 5 igen szavazattal elfogadta a  

Ábrahámné Tanács Edina- jegyzőkönyvvezetőRuzsa, 143/1. hrsz-ú ingatlan belterületi besorolásának 
megszüntetését.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülés keretében a 
polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott 
döntéseiről szóló beszámolóját vitatta meg és fogadta el, majd döntött 
helyi lakáscélú támogatás igénylésekről.  

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 
24-én közmeghallgatással egybekötött rendes ülést tartott, melyen 
Sánta Gizella polgármester megállapította a határozatképességet és az 
ülést megnyitotta. A képviselő-testület zárt ülés keretében a 
polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót vitatta meg. 

Sánta Gizella polgármester a nyílt ülés keretében köszöntötte a 
megjelenteket és a képviselők változatlan létszáma mellett az ülést 
megnyitotta. 

A napirend elfogadását követően a képviselő-testület az első 
napirendi pont keretében 7 igen szavazattal elfogadta a polgármester 
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

A második napirendi pont keretében elfogadásra került az éves 
közbeszerzési statisztikai összegezés 7 igen szavazattal. 
    A harmadik napirendi pontban 7 igen szavazattal megalkotásra 
került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet.
   A negyedik napirendi pontban a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés került 
megtárgyalásra és 7 igen szavazattal elfogadásra.
 Az ötödik napirendi pont keretében a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal pályázat benyújtásáról döntött közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra.  
A napirendek tárgyalását követően Sánta Gizella polgármester 
ismertette a 2017. évről szóló beszámolóját a megjelentekkel, majd a 
képviselők számoltak be az elmúlt időszakban végzett munkájukról. 
Ezt követően a 2018. év várható eseményeiről tájékoztatták a 
jelenlévőket. 

Az Önkormányzat rendeletei azok elfogadását követően 
elérhetőek a www.ruzsa.hu honlapon, a Nemzeti Jogszabálytár 
(www.njt.hu) felületén. Az előterjesztések és az ülések 
jegyzőkönyvei a község honlapján közzétételre kerülnek. Az 
önkormányzati rendeletek, az előterjesztések és az ülések 
jegyzőkönyvei nyomtatott formában az önkormányzat 
hivatalában megtekinthetők. 

 Képviselő-testület következő soros ülését 2018. május 30-án 15 
óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata hivatalának 
(6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében.

 Napirend:
1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Sánta Gizella polgármester
2) Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Sánta Gizella polgármester

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az év elején megjelent 
naptárban tévesen került feltüntetésre 

a ruzsai Országos állat- és kirakodóvásárok 
időpontjai. 

A helyes vásári időpontok az alábbiak:

május 27.  június 24. 
július 22.  augusztus 26.

 szeptember 23.  október 28. 
november 25.  december 09.

CSALÁDI 
NAP

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

2018. május 26. 8.30-tól
Óvoda játszótere és környéke

reggeli torna, lovas kocsikázás, arcfestés, csillámtetoválás, 
fényképezés, lufi hajtogatós bohóc, kézművesség, ugráló 
vár, gyermekkoncert.

 Közben: tízórai 13-kor: ebéd átvétele ételhordóban

A fenti programok díjtalanul vehetők igénybe a 
csillámtetoválás és a fényképezés kivételével.

Hoznivalók: pléd, pohár, névvel ellátott éltelhordó

 Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a gyermekek 
csak kísérettel és a kísérő felelőssség-vállalása mellett 

vehetnek részt a rendezvényen!
 Várunk minden kedves érdeklődőt, jelenlegi, 

volt-és leendő óvodást!

Jelentkezési határidő: 2018. május 18.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 

06-30/336-6538
                                                          Sádtné Papp Ibolya
                                                               intézményvezető



annak ügyek, melyeket érdemes támogatni. 
Márpedig egy jótékonysági bál ilyen eseménynek Vminősül. Mikor 25 évvel ezelőtt Ruzsán is 

elindítottuk útjára a rendezvény szervezését, talán még mi, 
szervezők sem gondoltuk, hogy negyedszázadon át sikerül 
„életben tartani”, népszerűvé tenni.

Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, 
hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de 
van, hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire 
képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem a 
világ/ország megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem 
csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára 
lenni, munkahelyüket, gyermekeik intézményeiben folyó 
munka szervezésében részt venni.

Ilyen összefogásnak voltunk részesei az iskolai 
jótékonysági bál szervezésekor. A nap közeledtével egyre 
izgatottabbá váltunk. Annyira örültünk annak, hogy, mint 
eddig is sokan „első-bálozó” szülőt, számtalan egykori 
tanítványt, fiatalt láthattunk a vendéglistán.A pénteki 
díszítés mindig jó hangulatban zajlik. Tanárok, és 
gyerekek ilyenkor egy kicsit közelebb kerülnek 
egymáshoz. Mindenki vidám, felszabadult, éppúgy, mint a 
bál utáni takarításnál, ezért sokszor háromnaposnak tűnik 
a bál.Hasonló lelkesedéssel készülnek a bálra a műsorban 
szereplők is. A pénteki, főpróbán már érezni lehetett a 
magas színvonalú show műsor ízét. Iskolánk sok-sok 
iskolás közreműködésével, színvonalas műsorral lepi meg 
a közönséget.

 A nyitótáncot az iskola 8. osztályos tanulói adták. részt 
vevő tanulók:

Bernáth László, Császár Gábor, Cservenák Dzsesszika, Csiszár Dávid, Csordás Dominik, Földeák Zalán, Gombos Péter, 
Kakucs Máté, Krisztin Gergő, Mösenlechner Josef, Pázmándy Máté, Péter Dániel, Poppány Kíra, Sárközi Barbara, Szegi 
Kamilla, Tanács Krisztián, Vadnay Sára, Varga Milán, Zimányi-Kovács Bence.  A táncmester Sajtos Tamás volt!

Iskolánk farsangján az 5. osztály a feketén-fehéren című produkciót mutatta be. Nagyon ügyesek voltak és úgy gondoltuk 
megmutatjuk a bál vendégeinek is. A produkciót Csonka Gáborné tanította be. Az elmúlt tanévben végzett iskolánkban 
Simán Andrea, akinek tehetsége a báli táncra készülés közben emelkedett ki és ennek hatására a Premier Művészeti 
Szakközépiskolában tanult tovább, most három kilencedikes osztálytársával jött el bemutatni, hogy milyen sokat tanult és 
fejlődött, Kormányos Vanessza, aki 5 és fél éve társastáncól, Molnár Dorka 9 éve mazsorettezik, Nagy Boglárka 4 éve 
táncol versenyszinten a Feel Good-nál és Simán Andrea.
Ebben az évben is összeálltak a szülők, hogy egy fergeteges táncot idén is előadjanak, sokat gyakoroltak. Frank Sinatra 
New York remixére eltáncoltak. A táncot előadták: Balla Nárcisz, Dóczi Tiborné,Ferenczi Renáta, Makra Ágnes, Sólyáné 
Farkas Anikó, Szűcs Hajnalka, Szűcsné Dudás Mária. 
A 25. Szülők bálja pedagógus műsorának receptje volt:
Végy pár lelkespedagógust, keverd össze őket egy kis zenével, mozgással, szöveggel! Próbáld őket összegyúrni, majd 
pihentesd a produkciót, hogy összeérjenek az ízek! Végül süsd készre, ropogósra! Frissen fogyasztva a legfinomabb! 
A nagyon finom vacsorát, mint az eddigi években is az Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde konyhái állították elő. 
Nagyon finom volt! Köszönjük! A tombolát fél 12-től lehetett átvenni, a fő díjat éjfél körül sorsoltuk.

Köszönjük mindenkinek, aki felajánlással vagy jelenlétükkel támogatták bálunkat. 
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ISKOLAI HÍREK

XXV. JÓTÉKONYSÁGI BÁL



A Fincsi terasz szeretettel várja 
kedves vendégeit 

az új nyitvatartás szerint.
 Hétfőtől-Péntekig: 5.30-tól 18-ig

Szombaton: 6.00-tól 18-ig
Vasárnap: 10.00-tól16.00-ig
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 Ábrahám-Fúrús István és Fődi Gábor és családja Molnár Csabáné Szegedi Nemzeti Színház
családja Földeák László Molnár Dorka Szekeres János és családja
Ábrahámné Tanács Edina és Gárgyán Imre és családja Móra Ferenc Művelődési Ház Széll Gergő
családja Gondozási Központ dolgozói Nagy Béla és családja Széll Gréta
Általános iskola dolgozói Goods Market Ruzsa Nagy Boglárka Széll Kinga
Aranka Vegyeskereskedés Gora Mónika Nagy István Szent Ágoston Katolikus 
BA-HA-MAS Farkas Tibor Gyuris Imre és családja Nagy Istvánné Általános Iskola dolgozói 
Balla Nárcisz Hambalkó Róbert és családja Nagy Márta Pusztamérges
Balla Vince Hambek Judit Nagyiván Ferenc és családja Szent Erzsébet Mórahalmi 
BAROMFIUDVAR 2002. Kft. Hárs Gyógyszertár Ruzsa Napsugár Otthon Ruzsa Gyógyfürdő
– Bartáné Anikó Haskó Zsolt Negyela Zoltán Szent Pál Patika Üllés
Bernáth Dávid Heinz Kilches és Bozsó Edit Németh Beáta és Gombos Pál Szerencsi Sándor és családja
Bernáth László és családja Homoki Lodge – Oliver Christen Nemzeti Dohánybolt Ruzsa Szögi Antal és családja
Bódis Krisztina és Balla Horváth Zoltán és családja Népszabadság Szövetkezet Ruzsa Szöginé Ördögh Orsolya
Róbert ifj. szűcs Béla és családja Nógrádi Zoltán  - Mórahalom Szűcs Attila és családja
Bókáné Csiszár Tünde Ifj. Veres János és családja Önkormányzata Szűcs Béla
Bozsó Ernő Ifj. Vörös Tibor Ollmann Attila és családja Szűcs Hajnalka
Bölcsődei dolgozói Ircsi Divat Orbán József és családja Szűcs Helga
Börcsök Hajnalka Iskola dolgozói OTP Bank NYrt. Mórahalom Szűcs Imre
Börcsök Miklós és családja Jáger Imre és családja Óvoda-Iskola konyha dolgozói Szűcs Izabella és Veres Csaba
Börcsök Miklósné Jáger Sándor és családja Pál Erika Szűcs Sándor (Tálas)
Börcsök Tiborné Joó Tamás és családja Pálinkás Anasztázia és családja Szűcsné Dudás Mária
Chem-System – Kószóné Juhász László Papp Zsuzsanna Tanács Bernadett
Lovász Mariann Juhász Lászlóné Izsáki Tészta Péter Renáta és családja Tanács István és családja
Chiliciuc Valentin és családja Kalmár Pékség Péter Zoltán és családja Tanács Mónika
Cs. Tóth Zoltán Kazi László és családja Renáta Butik Ruzsa TÁNCI Kft Szeged
Császár Gábor és családja Kaziné Nagy Marianna Rutai Ildikó és Csötönyi János TAPPANCS – Mészáros Gergely
Csejtei Zoltán KAZSÓ Kft. – Lila Diszkont Ruzsa Község Önkormányzata Teleki – Horváth Lajos és 
Csiszár Dávid Király Katalin RUZSA-FA Szociális családja
Csongrád Megyei Kiri Csaba és családja Szövetkezet Torpedo-Varga Kft.
Balesetmegelőzési Bizottság – Kispál Attila és családja Ruzsai Gazdakör Tóth Könyvkereskedés – Végh 
Vad Róbert Klaman farm Ruzsai Hétszínvirág Óvoda Gyula
Csonka Gábor és családja Klozsik György dolgozói Tulipán Varázs – Mityók Emese
Csonka Imréné Kocsis-Nigrédi Zsolt és Joó Sádt Ede és családja Unilever – Nové Szabolcs
Csonka Judit Piroska Sánta Csaba és Gajdacsi Szilvia Vadgesztenye Étterem Bordány
Csordás Jenő és családja Kormányos Vanessza Sánta Erika Varga Enikő
Csóti János Krisztin Éva Sánta Gizella Vásárhelyi Ferenc és családja
Daka Róbert és családja Krisztin Istvánné és Dudás Sánta József és családja Vass Loránd
Dél – Gasztro Ferenc Seller Attila és családja Vass Tibor és családja
Dezső Gyula és családja Kügler Frank és családja Selymes Lajos Vass Viktor
Dóczi Tiborné La Rosa Pizzéria és Vendéglő Simán Andrea Veres János és családja
Dr. Balogh Piroska Szeged Sinkó Péter Vetró Klára
Dr. Czakó Emőke Lábecz László és családja Sipos Mátyás és családja Vincze Sándorné
Dr. Hartai Gábor LANAH Kft. Sólya Erika Vörös Tibor
Dr. Hézsai Klára Luteránus Enikő és Selymes Sólya Erzsébet Zombori Gábor
Dr. Papp Sándor Evelin Sólya József és családja Zsolnainé Seffer Mónika
Dr. Szanka János Makra Ágnes és családja Sólya Zoltán és családja
Farkas Ferencné Makra József és családja Sólyáné Farkas Anikó Kérjük, ha valaki kimaradt a 
Farkas Zoltán Mangó Faiskola Szabó - Balogné Tóth Bernadett listából jelezze és korrigáljuk!
Ferenczi Renáta Marótiné Bozsó Natália Szabó Mihály és családja
FINCSI TERASZ Ruzsa MÁV Start Zrt. Szabó Péter
FNG Wash Kft – autómosó MIRBEST Biatorbágy Szabó-Galiba Rozália Ollmann-né Lovászi Ágnes
FÓKUSZ Könyvelési Iroda Módra Ildikó Szalai Jenőné          intézményvezető
FORRÁS GÉPEK – Forráskút Molnár Büfé – Tóth Imre és Szalai Péter – Kazsó Kft.
Fődi Anita családja Széchenyi Vadaspark Szeged

Bálunk támogatói:

FALUGAZDÁSZ HÍREK

·TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 2018. május 15-ig igényelhető . 

Támogatás benyújtásához időpontot ügyfélfogadási időben  lehet kérni személyesen 

vagy telefonon.  · Támogatás igénylésekor szükséges az őstermelői igazolvány, 

 mvh jelszó és regisztrációs szám  

 Bővebb információ kérhető ügyfélfogadási időben:

  hétfő,kedd   8-16h-ig  Péntek  8-12h-ig                 

  Czakóné Dudás Mónika        Tel:  70/4893-853 
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Iskolánk második alkalommal vesz részt az Erasmus+ pályázatban. A pályázat időtartama 2017-2019. A résztvevő országok: 

Spanyolország, Olaszország, Görögország, Lengyelország és Magyarország. A pályázatban új oktatási módszerek 

megismerése és megtapasztalása kap hangsúlyt. Természetesen fontosnak tartjuk a tanulók angol nyelvismeretének bővítését, 

kommunikációs készségük fejlesztését, más népek kultúrájának megismerését. Az elmúlt másfél hónap igen mozgalmasan 

telt. Először 2018. március 18. és 22. között rendezték meg Görögországban a második koordinátor találkozót, mely az iskolák 

stratégiai partnerségére kiírt pályázat része, ahol iskolánkból Ollmann-né Lovászi Ágnes intézményvezető és Borsos Andrea a 

pályázat koordinátora vett részt. 

A találkozó a görögországi Trikalában zajlott. Ezen az eseményen 

elvégeztük a mobilitásokkal kapcsolatos tennivalókat, kiosztottuk az 

elvégzendő feladatokat. Megismerkedtünk azokkal a görög 

tanulókkal, akik majd idén novemberben látogatnak el iskolánkba. A 

kemény munka mellett jutott idő a helyi nevezetességek 

megtekintésére is. Jártunk a Meteora-kolostoroknál. Ez a helyszín 

Görögország egyik leglátogatottabb környéke, az égbe meredő 

sziklákkal és az azokon épült bizánci kolostorokkal lenyűgöző 

látványt nyújtottak

T e t t ü n k  m é g  

kirándulást az Égei-

tengerhez is, ahol 

meglátogattuk Görögország harmadik legnagyobb városát,Vóloszt.  Itt 

különböző tengeri ételeket kóstolhattunk egy hangulatos tengerparti 

étteremben.

A koordinátor találkozó jó hangulatban telt és mindenki izgatottan várta az első 

mobilitást, ahol a tanulók is részt vehetnek.

Az első mobilitásra Spanyolországban került sor 2018. április 15. és 22. között. 

Iskolánkból 3 tanuló (Kazi Diána 6.o., Péter Annamária 6.o. és Nagyiván 

Dorina 7.o.)  és 4 pedagógus (Rapcsákné Polyák Andrea, Majorosné Baráth 

Márta, Ollmann-né Lovászi Ágnes és Borsos Andrea) vett részt. Az utazást komoly szervezési munka előzte meg, valamint 

sok-sok feladatot is el kellett előzetesen végezni, melyeket a spanyol iskolában kellett bemutatni. A kiválasztott tanulók 

izgalommal telve várták az utazást. 

Mind a három tanulót más-más  családnál helyezték el, így az ott 

tartózkodás ideje alatt betekintést nyertek a családi hétköznapokba: 

délutánonként közös programokat szerveztek, melyek segítették tanulóink 

angol nyelvű kommunikációját, és a család gyermekeivel barátságok 

szövődtek. A partnerintézmény pedagógusai is nagyon gazdag programot 

állítottak össze: az első napon az iskola körbejárása után, meglátogattuk a 

helyi ecetgyárat, ahonnan a világ minden tájára szállítanak különféle 

eceteket. Délután a finom ebédet követően berendeztük a termet másnapra, 

majd egy közös tréningen vettünk részt a tanulókkal, szülőkkel és tanárokkal 

együtt, melyet egy neves madridi szakember tartott az új pedagógiai 

módszerekről.  Másnap az iskolában a projektnapon vettünk részt, ahol 

minden ország bemutatkozott, és betekintést nyerhettünk a spanyol tanulók projektjeibe is. 

 

 

ERASMUS + HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
GÖRÖGORSZÁG 

SPANYOLORSZÁG
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Szerdán elutaztunk Cuencába, ahol gyönyörködhettünk ebben a 

csodás régi városban. Meglátogattunk néhány múzeumot, illetve 

egy dinoszaurusz parkba is elmentünk a  gyerekek legnagyobb 

örömére. A csütörtöki nap városnézéssel telt Albaceteben. Itt 

jártunk az egyetemen, ahol egy érdekes környezetvédelmi 

projektbe nyertünk betekintést, valamint egy interaktív 

foglalkozáson vettünk részt egy archeológiai múzeumban, 

délután pedig egy késeket, bicskákat kiállító múzeumban jártunk, 

hiszen a város híres a bicskáiról. Utolsó programként egy 

mobilaplikáció segítségével kis csapatokban fedeztük fel a 

várost. Ezen az estén került sor a búcsúvacsorára, melyen a 

fogadó szülők kápráztattak el bennünket finom spanyol ételekkel.

Pénteken Madriquerazban tettünk egy tanulmányi sétát és ellátogattunk egy idősek 

otthonába, ahol a spanyol diákok műsorát nézhettük meg. Délben egy jótékonysági 

futáson szurkolhattunk, majd záróprogramként az iskola diákjai mutatták meg 

énektudásukat. 

Szombaton fájó szívvel vettünk 

búcsút vendéglátóinktól, de 

annak tudatában, hogy ez a 

búcsú nem végleges, hiszen 

e z e k  a  d i á k o k  f o g n a k  

M a g y a r o r s z á g r a  j ö n n i  

novemberben. A magyar csoport elutazott Valenciába, ahol a nap hátralevő 

részét töltöttük városnézéssel. Vasárnap pedig irány a repülőtér, fáradtan, de 

boldogan tértünk haza.

Nehéz szavakba foglalni, hogy mit jelentett ennek a 3 tanulónak a 

spanyolországi utazás. Számukra ezalatt a pár nap alatt megnyílt a világ. Soha nem látott építészeti alkotások, idegen nyelvet 

beszélő emberek kedvessége, barátsága, egy varázslatos közeg – így lehetne jellemezni mindazt, amit az Erasmus+ projekt 

tanítványainknak nyújtott.                                             Íme néhány vélemény: 

„ Összességében nagyon jól éreztem magam, a család is kedves volt, sok új embert ismertem meg, sok barátot szereztem.” 

(Kazi Diána 6.o.)

„Ez az egy hét csodálatos volt. A repülő is egy élmény volt. Köszönjük tanárainknak! ”(Péter Annamária 6.o.)

„Nagyon jól éreztem magam. Rengeteg új embert, helyet és ételt ismertem meg. Nagyon tetszik Spanyolország, az emberek nagyon 

közvetlenek és kedvesek. A fogadó családom is nagyon vendégszerető és megértő volt. Ha lesz rá még lehetőségem, biztosan elutazom 

még ebbe az országba. Nagyon szépen köszönöm az iskolámnak és a tanáraimnak, hogy egy ilyen nagy lehetőséget kaptam.” 

(Nagyiván Dorina 7.o.)

Végül szeretnénk megköszönni a Ruzsai Önkormányzat, valamint Sánta Gizella polgármester asszony támogatását, hiszen nagy 

segítségünkre voltak az utazás megvalósításában!

Borsos Andrea -koordinátor

Ollmann-né Lovászi Ágnes - igazgató

Bagdy Emőke: Pszichofitness   (Kacagás-kocogás-lazítás) 

Ez a könyv a kíváncsiak és vállalkozó kedvűek számára született, akik szeretnék megismerni saját lelki 

működésük titokzatos világát. Mi történik velünk stressz helyzetben? Mit tegyünk ha fáradtak, hajszoltak,  

szomorúak vagyunk? Hogyan küzdjünk meg életünk nehézségeivel? E tudás lehetőségéhez és olyan készségekhez juthatunk praktikus 

gyakorlati útmutatókon keresztül, amelyek segítenek jó közérzetünk, testi-lelki egyensúlyunk elérésében és fenntartásában.A lélek nagy 

író-szakértőjével, Dosztojevszkijjel együtt mondhatjuk: „Egy új filozófia, egy újfajta életvezetési stílus nem hullik az ölünkbe, de 

türelemmel és erőfeszítéssel elérhetjük” Jövő hónaptól kölcsönözhető könyvtárunkban a kötet folytatása: Pszicho Fitness gyermekeknek 

szülőknek és nevelőknek.  Még több gyakorlattal. Orbánné Törökgyörgy Zsuzsa - könyvtáros

 KÖNYVAJÁNLÓ!
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m m á r  m á s o d i k  
Volt olyan is, aki saját születésnapján is a bál megvalósításáért 

alkalommal került 
munkálkodott. Im e g r e n d e z é s r e  a  
Mint ahogy az orgonasípok illeszkednek az orgonához, az emberek is 

R u z s a i  P l é b á n i a  
hasonló módon vettek részt a szervezésben, a lebonyolításban, a 

szervezésében a Katolikus 
háttérmunkában, elpakolásban. Szavakban nem önthető az a hála és 

Jótékonysági Bál. Az idei 
köszönet, amellyel valamennyiüknek tartozom. Köszönöm azt is, 

év különleges volt a 
hogy az elmúlt harminc évben együtt építettük (elődeimmel) a 

mintegy 200 vendéget 
templomot, plébániát, közösségi házat, a hitéletet és a jelenlétet a 

számláló résztvevőknek, hiszen a jó zenekar és a finom ételek mellett, 
faluban. A mostani bál hozzásegít minket a templomkert 

az est színvonalát növelte Gregor Bernadett színművésznő jelenléte, 
kialakításához és karbantartásához, remélhetőleg egy új 

aki az énekek mellett kedvességével, szépségével és barátságával 
locsolórendszerrel. Végezetül engedjék meg, hogy mindannyiuknak 

kápráztatta el a jelenlevőket. De a bál sikere mégsem kifejezetten 
mindent megköszönjek. Talán Váczy Mihály versidézete mutatja, 

ebben rejlett, hanem mindabban a háttérmunkában, segítő kezekben 
hogy jó úton járunk:

és fáradtságot nem kímélő személyekben, akik ezen ügy mögött 
„Nem elég jóra vágyni:a jót akarni kell!állnak. Nagyon sok embernek tartozom köszönettel, és nagyon sok 
És nem elég akarni:de tenni, tenni kell!”embert név szerint ki is emelhetnék, akik tényleg nagy áldozatot 

Negyela Zoltán - plébános hoztak. 

50 felettiek klubja Gora Mónika Módra Gézáné Szabó-Baloghné  Tóth  Bernadett

Bálint Mátyás és családja Gregor Józsefné Molnár Büfé  Szalai Jenőné

Balogh József és neje Gregus Ferenc és családja Molnár Csabáné Szekeres Jolán

Bozsó Ferencné Gyuris Imre és családja Művelődési Ház Ruzsa Szekeres Mária

Bozsó Ibolya Gyuris-Vetró Klára Nagy Márti Szikvíz Ruzsa – Katika vegyesbolt

Börcsök Hajnalka Hajdúné Nagy Daniella Negyela Zoltán Szögi Antal és neje

Börcsök Tiborné és családja Ollmann Attila és családja Sztarek Bettina és Gárgyán József

Chiliciuc Valentin és családja Hambalkó Róbert és családja Öttömösi Citera zenekar Sztarek Sándor és családja

Császár-Putyi Istvánné Hárs Gyógyszertár Öttömösi Női kar Szűcs László és családja

Csongrád Megyei  Kegyeleti Kft. Homoki Csűrdöngölő Öttömösi Óvoda Szűcs Lászlóné

Csongrád Megyei Napsugár Otthon   Hagyományőrző Néptánc Egyesület Papp Ferencné Szűcs Róbert

Ruzsai Idősek Otthona Hovanyecz Aranka Pergács Bt. Tanács József és családja

Csótiné Módra Rita Jenei Erzsébet Plébánia, Ruzsa Tanács Vilmos és neje

Dicső György és családja Kazi István és családja Pónusz Istvánné Tikviczki Imre „Tikó”

Dóczi Tibor és családja Kazsó Kft. Lila diszkont Rácz Katalin Tikviczki Sándor

Dr. Faragó Judit Kéri Miklós Radics Andrásné Tímár Géza és Erzsike

DR. Hegedűs B. Zolán Kilches-Bozsó Edit és Heinz Ruzsa Posta dolgozói Torpedó-Varga Kft.

 és családja Kisguczi József és családja Ruzsai Általános Iskola dolgozói Tóth István és családja

Dr. Hézsai Klára Kispál Attila és családja Ruzsai Hétszínvirág Tóth Istvánné

Dr. Papp Sándor és családja Kispál Norbert Óvoda dolgozói Tóth Zsolt és családja

Dr. Szanka János és Erzsike KLA-MAN FARM Ruzsa Sádt Ede és családja Trafik Ruzsa

Erdélyi - Nagy Renáta Komócsin Boglárka  és Ördög Erik Sánta Gizella Tulipán Varázs Ruzsa- Mityók Emese

Erdélyi-Nagy Renáta Komócsin István és családja Sánta Péterné Vass János és családja

 és családja Krisztin Krisztián és családja Scheffer István Veres Jánosné és családja

Farkas Ferencné Krisztin Krisztián Seller Attila és családja Vetró Mihály és családja

Fincsi Terasz       és Krisztinné Bezdány Erika Selymes Imre és családja Vígh Éva

Fodor Antal és családja Rózsa u. Kügler család Selymes Lajos és családja Vörös Tibor és családja

Gárgyán Imre és családja Lajkó József és családja Simhercz Zoltánné és családja Zombori Team Kft.

Gárgyán István és családja Lanah Kft. Simon Szilveszter és családja Zsolnainé Seffer Mónika

Gondozási Központ Ruzsa Makra Attila Szabó Mihály és családja

KATOLIKUS BÁL

Külön köszönöm a felajánlásokat és azt a rengeteg nagy érékű tombolát, amellyel hozzájárultak a bál sikeréhez. A teljesség igénye 

nélkül közöljük a támogatók névsorát és elnézést kérünk azoktól, akik neve esetleg le maradt, de tudják, hogy a szívünkben jó 

helyen van:



 

Boldog 75. születésnapot 
kíván 

az Ibela csapat! 
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A rovathoz az alábbi levél  érkezett 
lapzártánkig.

Továbbra is várom észrevételeiket, 
kérdéseiket  a művelődési ház 

előterében elhelyezett dobozba!

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A polgármester válasza:

Kedves Fenyves Utcai Lakosok!Az Önök által 

felvetett probléma nem ismeretlen számomra. Már eddig is 

többen jelezték a kellemetlen szagok terjedését. Egyetértek 

azzal, hogy gyönyörű, jó levegőjű falunkban élni öröm és 

sokan szeretjük településünket, szeretjük élvezni előnyeit, 

többek között a friss erdei levegő illatátHivatalos eljárás 

keretében nagyon korlátozott lehetőségekkel rendelkezik az 

Önkormányzat, mivel a jogi szabályozás már nem teszi 

lehetővé, hogy az Önkormányzat rendeletben szabályozza a 

mezőgazdasági haszonállatok tartását, azaz szabályozza a 

belterületen tartható állatok fajtáját, mennyiségét. Azt 

viszont, hogy milyen körülmények között tarthatóak állatok 

közegészségügyi és állategészségügyi előírások is 

szabályozzák, melyek ellenőrzése a megyei kormányhivatal 

hatáskörébe tartozik. 

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Fenyves utca lakóinak többsége nevében kérem, hogy 

szíveskedjen intézkedni annak érdekében, hogy az utcánkban 

élő lakók végre tiszta, friss erdei levegőhöz jussanak a 

szarvasmarha trágya rettenetes bűze helyett. Évekig tűrtünk, 

reménykedtünk abban, hogy csak átmenetileg és néha 

érződik  ez a néha orrfacsaró bűz.  Ez évben hirtelen 

beköszöntött a jó idő, pár hete nyitva tarthatjuk az ablakokat, 

de sajnos nem addig, amíg mi szeretnénk. A szarvasmarha 

trágya szaga annyira intenzíven beszökik a szobába, hogy 

esténként úgy érezzük sokan, mintha istállóban térnénk 

nyugovóra.

 Ami miatt most ezt jelezzük Ön felé az az, hogy egyre erősebb 

a bűz.  Nem tudom, hogy a közelben lévő szarvasmarha 

istálló vagy telep e ami ilyen iszonyatos bűzzel árasztja el a 

környéket, de kérném szépen, hogy szíveskedjen a 

tulajdonossal ez ügyben beszélni, hogy változtasson az 

állattartás általa kialakított gyakorlatán. Megkérjük 

tisztelettel a tulajdonost is, hogy legyen tekintettel a 

környéken élőkre és szíveskedjen megoldást találni az 

általunk felvázolt problémára. 

 Szeretünk itt élni és nem szeretnénk ebből haragot 

kovácsolni. 

Tisztelettel és köszönettel:  Ruzsa, Fenyves 

utcában élő lakosság többsége

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a mezőgazdasági haszonállat 

tartásához a szomszéd hozzájárulása nem szükséges, azonban a 

szomszédjog tiszteletben és szem előtt tartása a Polgári Törvénykönyv 

által szabályozott: 

„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden 

olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat 

szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik

 gyakorlását veszélyeztetné.”

Feltételezem, hogy a trágyatárolás, esetleg a szarvasmarhák almozása 

nem szabályszerűen zajlik, ennek következtében jelentkezik a bűz. 

Közeli környezetemben is tartanak szarvasmarhát, de itt nem 

tapasztaltuk még eddig a zavaró szagokat.

Remélem e sorok elgondolkodásra és cselekedésre ösztönzik a 

tulajdonost! Természetesen személyesen is meg fogom keresni és 

megpróbálok jó szóval eredményt elérni. Amennyiben ez nem sikerül 

a fent említett szervekhez továbbítom megkeresésüket.

Bízom benne, hogy a jó szomszédi viszonyt és a barátságban 

együttélés fontosságát mérlegeli a tulajdonos és mielőbb megszünteti 

a fenti problémát!

Sánta Gizella
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OVIS SAROK

vodánk középső,- és nagycsoportosai minden évben részt vesznek egy nagy 
Budapesti kiránduláson a Jótékonysági Bál támogatóinak köszönhetően. ÓMár napokkal az indulás előtt képeket nézegettünk az interneten.„Ez a 

kastély a Mezőgazdasági Múzeum? De murisak ezek az állatok. Ilyen a Fővárosi 
Nagycirkusz? Milyen csodálatos fények. Ez szökőkút? Állatok is lesznek? Tényleg 
olyan magasan van az a néni?” – kérdezgették a gyerekek, s még sorolhatnám a 
készülődés izgalmában megfogalmazott gondolatokat. Ilyenkor mindig versengve 
ismételgetik, hogy melyik óvodából jöttek, mi a nevük, hogyan kell sétálni a nagy 
Fővárosban, mit kell tenni, ha lemaradnak a csoporttól, hogy mindig a csoporthoz 
tartozó felnőttre kell figyelni. Ezeket, és még sok más szabályt minden kirándulás 
előtt megtanítjuk a gyermekekkel. 
Elérkezett a nagy nap, április 13, és megérkezett az autóbusz, amire 42 óvodással, 
egész napi hideg élelemmel, váltóruhákkal, tisztasági felszereléssel, és számtalan 
más kellékkel elindultunk Budapest felé. Gyorsan repült az idő a sok látnivalónak 
köszönhetően. Gyakran elhangzó kérdés volt: Most hol vagyunk? Eddig ismeretlen 
település neve hallatán mosolyra fakadtak a gyermekek. (Kömpöc, olyan, mint a 
gömböc.) Az autópálya sem volt mindenkinek ismerős. Ámulva figyelték a 
rengeteg járművet. Számolták a kamionokat, számolták mennyi gyalogátkelő, 
mennyi lámpa van Budapesten. Végre megérkeztünk a Városligetbe. Átsétáltunk a 
hídon, közben ámulva figyeltük a nagy forgatagot. A Városligeti tó mellett 
megebédeltünk, közben láthattuk a tavon történő eseményeket, a csónakokat, 
láttunk több városnéző, lábbal hajtós kisbuszt, amin vidám emberek énekeltek, 
tréfálkoztak, s szemünk elé tárult a Mezőgazdasági Múzeum csodás épülete is. A 
gyermekek minden látnivalóra nyitottak voltak. A Múzeum Elvarázsolt sziget című 
interaktív kiállításán sok felfedezést tettek, lelkesen teljesítették a különféle 
feladatokat, a jelek megfejtésével sikerélményhez jutottak, fejlődött 
problémamegoldó képességük is. Egy nagy táska ajándékkal a színvonalas, 
érdekes kiállítás után, egy régi templom lépcsőjén megpihentünk, kicsit nassoltunk 

a finom útravalókból. Ezután következett a meglepi program, a Liget játszótere. A kanyargós 
csúszda, a hajó önfeledt mozgást, játékot biztosított számukra. Kellett is, hiszen több mint két 
órás Cirkuszi előadás következett. Az Atlantic Flight Nagy cirkuszi utazás című műsor 
valóban elvarázsolta a mi kis óvodásainkat. Egyik kisfiú így fogalmazott: „Óvó néni, ez 
gyönyörű!” Egy másik: „De jó, hogy végre láthatok igazi cirkuszt, mert én még sohasem 
láttam, meg még az Anyukám sem.” Nagyon színvonalas, lenyűgöző cirkuszi 
előadást láthattunk. Az állatszereplők a gyermekek kedvencei voltak, hozzájárultak, hogy 
felejthetetlen élmény legyen számukra. 
Ismét autóbuszra szálltunk, a haza vezető út is vidáman telt.  Egymás után fogalmazták meg a 
gyermekek, mi tetszett nekik a legjobban. Íme néhány gondolat: 
A játszótéren:

- Nekem a kanyargós csúszda! -   Nekem a játszótéren a hajó. 
A Mezőgazdasági Múzeumban:

- Nekem az elvarázsolt sziget, meg az, hogy hány állat van a képen. 

- Az, hogy csináltuk a kérdéseket. (Interaktív kiállítás.)
A Fővárosi Nagycirkuszban:

- Nekem a bőröndös lányok is tetszettek. (A cirkuszi műsor része volt.)

- Nagyon szeretem a kutyákat, pont volt kutyás szám is. 

- A vízi mutatvány tetszett a legjobban, meg tetszett az oroszlánfókás is, az is nagyon jó 

volt. 

- Papagájok tetszettek a legjobban, a kutyás is, de legjobban a papagájok. 

- A legcsodálatosabbak a színes szökőkutak voltak. -  Nekem az tetszett, hogy feljött a színes víz a cirkuszban.

- A színes szökőkút szivárvány színei tetszettek. Az nagyon szép volt.  -Jó volt, hogy minden szereplő előjött a végén. (Finálé.)
Még sokáig sorolhatnánk, mennyi- mennyi élményt nyújt egy ilyen kirándulás. Talán a végtelenségig lehetne sorolni azt is, hogy milyen nagy a 
személyiség fejlesztő hatása ezeknek a programoknak. Az ismeretek bővítésétől, (közlekedés, számlálás, környezet) az erkölcsi nevelésig, a 
szocializációig, a hazafias nevelésig számtalan lehetőség nyílik erre egyetlen napon. Mi büszkék voltunk óvodásainkra, mert nem kellett 
fegyelmezni Őket, és nagyon érdeklődőek, nyitottak voltak.

Köszönjük Jótékonysági Bálunk támogatóinak, 
hogy anyagi okok miatt egyetlen kisgyermek sem maradt le erről a csodálatos kirándulásról.

Az óvoda Nevelőtestülete



SZAKRENDELÉS ORVOS NEVE RENDELÉS HELYE RENDELÉS IDEJE

Nőgyógyászat Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Dr. Nyirati Ildikó szerződése  november 1-jétől megszűnt.
A nőgyógyászati rendelés határozatlan időre szünetel.

Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9.
Rendelési időben: 0662/585-101

Kedd  9.30 - 11.30 óra

Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út 2.
0630/488-7871

Kedd: 8 - 13 óra
Fizioterápia: Hétfő - Péntek 8-12óra

Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 9.
Időpont kérés: hétköznap d.u. - 
30/742-1534 vagy rendelési időben 
az 585 - 101-es számon 
15 - 18 ó között

Hétfő: 15 - 20 óra

Labor Dr Sümeginé 
Dr Pap Éva

Tömörkény tér 8-9.
0662/285-133/ 15-ös mellék
 Tel.: 0630/420-5981

Kedd-csütörtök 6.30-8.30 ig
Tel.: 0630/420-5981

Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9.
Rendelési időben: 0662/585-101

Hétfő: 9-14 óra

Szemészet Dr. Orosz Zsuzsanna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Kéthetente, szerdai napokon 16 - 20 óráig
Május 15. (kedd) és  május 3. (szerda)

  KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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ORVOSI ÜGYELET
Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2.  

Telefon:62/285-076 
Ügyelet:  Hétköznap 

16 órától  reggel 08 óráig.
Hétvégén:  pénteken 16 órától hétfő 

reggel 08 óráig.

KATASZTRÓFAVÉDELEM, 
RENDŐRSÉG, MENTŐ 

ELÉRHETŐSÉGE:
112

RUZSA TERÜLETÉN 
SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ 

RENDŐRÖK

0-24 ÓRÁS ELÉRHETŐSÉGE:

06-70/507-7475

HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Czakó Emőke
Rendelési idő:

Hétfő-szerda, péntek: 8-12 óra
kedd-csütörtök: 12- 16 óra 

Helyszín: Egészségház
Elérhetősége: 0630/318-9512

Dr. Hézsai Klára
Rendelési idő: 

Minden hétköznap 
8 - 12 óra 

Helyszín: Egészségház
Tel.: 0630/483-2054

Dr. Balogh Piroska
Rendelési idő: 

minden hétköznap 
10 - 14 óra
Helyszín:

 Egészségház
Tel.:0630/567-7719

Dr. Hartai Gábor
Rendelési idő:

Hétfő:13 - 20 óra, 
Szerda: 13 - 20 óra
Péntek: 8 - 15 óra  

(részben iskolafogászat)
Helyszín: 

Fogászati Rendelő 
Ruzsa, Egészségház.
Tel.: 0670/272-8493

KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
A külterületi szemétszállítás időpontjai: május 11. és  május  25.

A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. 
Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.
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RUZSAI HÍREK

Megjelenik 1000 példányban
Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a,

 ha ez munkaszüneti nap, 
akkor az azt megelőző utolsó munkanap.

SZERKESZTŐSÉG: 
6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. 

Tel.: 62/285-193, 62/585-140 Fax: 62/585-140, 
E-mail: ruzsaihirek@gmail.com 

KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület                          
SZERKESZTŐ: Dóczi Tiborné

NYOMDAI MUNKÁLATOK: 
S- Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 

Üllés, Dorozsmai út 42.

Tel.:+36 62 999-860;
 Fax: +36 62 999-861

Németh Györgyné szül: Fődi Julianna

Gárgyán István György

elhunyt.

Őszinte részvétünk a családnak!

Anyakönyvi HírekLakossági Apró
116*87 ablak tetőcserép, permetezők dohányzó asztalok, 28-as női 

kerékpár, 3 szobás családi ház eladó. Telefon: 06-62/291-054

 LED, LCD TV JAVÍTÁS 

1 év garanciával!

Komlós Zsolt 
(H-P 8-18 óráig)   

     
 Tel: 06-30/626-1021

HALÁLOZÁS

SZÜLETÉS

2018. április 12-én
Turcsik Tündének és Csala Zoltánnak

Zorka 

2018. április 16-án
Tanács Hajnalkának és Pankovits Tamásnak

Emília Réka

2018.április 19-én
Kiss Klárának és Módra Lászlónak

Adél

nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Németh Györgyné szül.: Fődi Julianna

Gárgyán István György

elhunyt.

Őszinte részvétünk a családnak!

Anyakönyvi Hírek
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