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Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzat és a Tömörkény István Művelődési Ház alkalmi kiadványa

Tisztelt Szőregiek!
Az idén is nagyon gyorsan elszaladt a nyár. Remélem, hogy Szőregen mindenkinek sikerült egy kicsit megpihenni, a szokásosnál több időt tölteni a családjával, lesimítani idegvégződéseiről
a mindennapi élet okozta csomókat.
Kicsit vissza kell nyúlnom az időben, ugyanis az Önöknek írt
júliusi levelem teljes terjedelmét kitöltötte a Rózsaünnep, pedig
júniusban más is történt, amiről be kell számolnom. Korábban
írtam Önöknek arról, hogy komoly gondok lehetnek a hulladékszállítás számláinak a kibocsátásával. Gondolom észrevették,
hogy április óta senkinek nem kellett ilyet fizetnie. Sajnos ennek
nem a „rezsicsökkentés” az oka, hanem az, hogy a legrosszabb
várakozásaink valósultak meg a „Nemzeti Szemétszámlázó”
felállításával, működésével kapcsolatban. Máig sem tudja senki
megmondani, hogy mikor, és milyen ütemezésben fognak megérkezni Szegedre a számlák. Szeretném újra felhívni a figyelmüket, hogy minden hónapban tegyék félre a korábbi számláknak
megfelelő összeget, mert lehet, hogy még hónapokig várniuk
kell! Tudom, hogy nagy a kísértés, különösen ott, ahol alacsony
a jövedelem, hogy elköltsék, de nem lenne jó, ha olyanok, akik
eddig nem rendelkeztek közüzemi tartozásokkal, emiatt kerülnének ebbe a helyzetbe. Több mint kétszáz egyedülálló nyugdíjas kérte az Önkormányzat Szőregi Kirendeltségén is a kisebb,
60 literes kukát, hogy továbbra is az alacsonyabb díjat fizethesse. Végül húszan vették igénybe a Részönkormányzat segítségét az edények kicserélésében. Köszönet jár Bálint Jánosnak,
a Szőregi Nyugdíjasokért Alapítvány vezetőjének, aki teherautójával együtt segített a régi edények összegyűjtésében, az újak
kiszállításában.
Nyár elején kellemes meglepetés ért, amikor értesítettek a
Városházáról, hogy beindul a közutak felújításának az idei,
első üteme. Ugyanebbe a körbe nem került bele az általam kért
Napfény köz, és a marostői Melinda utca aszfaltozása, de kaptunk száz köbméter mart aszfaltot, amiről őszintén szólva már
lemondtam, és amelyet fel tudtunk használni a Hősök terén a
Gazdaboltnál lévő parkoló és a Juhásztelepi dűlő (amit Csordalejáróként ismernek) javítására. Ezeket a területeket az év első
felében már előkészítették, a nagyobb lyukakat feltöltötték. Köszönet azoknak, akik igen gyorsan, és hatékonyan megszervezték az aszfalt terítését, és bedolgozását. Haladni fogunk tovább a
parkolók kialakításával a Gazdabolt és az orvosi rendelő között,
és a temetőnél is.
A Hősök terén ígéretet kaptunk a parkolóban lévő sziget növényzetének a cseréjére, Szőregre jellemzőbb átalakítására is.
Remélem, hogy a városi útjavítások második üteméből is kapunk darált aszfaltot, és sorra kerül a Marostorok utca vége is
a javításban. Nem jó hír, hogy a Juhásztelepi dűlőn lakók már
arról számoltak be, hogy olyan munkagépekkel is rendszeresen
arra járnak, amelyek összsúlya meghaladja az utcára érvényes
korlátozást. Kérem, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat,
mert így rövidesen visszajuthatunk a korábbi helyzetbe, és kárba
veszik a befektetett, igen szűkösen rendelkezésre álló pénz.

Ugyanezt szeretném kérni a Szerb Utcai Óvoda előtt elrendelt
sebességkorlátozással kapcsolatban is. Éppen a szabadságomat
töltöttem, amikor felhívtak, hogy hogyan gondolom, hogy azt
oda kirakattam. Szeretném tisztázni, hogy nem én rakattam ki,
hanem az óvodába járó gyerekek szüleinek a kérése teljesült,
már kb. három hónappal azelőtt, hogy ellene a panasz érkezett.
Úgy látszik, hogy addig, amíg az első büntetéseket ki nem rótták, nem is vették észre. Kérem tehát, hogy legalább a reggeli és
a délutáni órákban, amikor hozzák-viszik a gyerekeket, óvatosan
közlekedjenek arra. Kérni fogom a kiegészítő, időbeli korlátozást elrendelő táblák kihelyezését.
Örömmel számolok be arról is, hogy a Nefelejcs utca végén
is megújult a járda, amihez jelentősen hozzájárult, hogy az ott
lakók kalákában, saját maguk végezték el a Részönkormányzat
által biztosított járdalapok lerakását. Köszönöm mindazoknak,
akik ott dolgoztak! Nagyon örülnék, ha más utcákban is lenne
hasonló összefogás, mert a felújítás költsége így majdnem tizede lett annak, amit az előző évben a Kamaratöltés oldalában
lévő járdára kaptunk. Szerencsére az akkor belekerült a városi
felújítási keretbe.

Elhelyeztük Szeged MJ Város Önkormányzata és a Szőregi
Részönkormányzat koszorúit a szőregi csata áldozatainak az emlékművénél, a Makai út végén lévő keresztnél, és a Hősök terén az
emléktáblánál. Köszönöm azoknak, akik a rendkívüli hőség ellenére megtiszteltek jelenlétükkel.
Augusztus közepén Szeged MJ Város beadott egy pályázatot, a
maximális számú, tíz szabadtéri edzőpálya kialakítására. Sikerült
Szőregnek a húsz választókerület közül a tíz jelölt helyszín közé
bekerülni. Bízzunk benne, hogy a város pályázatát a támogatandók közé sorolják, és akkor a most rendszeresen a betonon futók
egy profi futópályával, és egyéb testrészeiket is erősítő gépekkel
gazdagodnak.
Tisztelettel:
Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu
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A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
„Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya,
Becsüld meg, erősödj meg benne,
mert ha többre akarsz menni, csak
erre építhetsz. ”
(Kodály Zoltán)

Tisztelt Olvasó!
Tájékoztatni kívánom, hogy a
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános
Iskola igazgatói munkakörére kiírt
pályázatra sikeresen pályáztam és
ismételten újabb 5 évre elnyertem a
szőregi iskola igazgatását.
Mindez nem jöhetett volna létre
munkatársaim, a szülők és tanítványaink nélkül. Köszönöm nekik
bizalmukat, mellyel ismételten megkaptam a további lehetőséget a nevelő-oktató munka építéséhez, iskolai környezetünk, infrastruktúránk
építéséhez.

Ez egy küldetés, ami még nem
fejeződött be, vannak még megoldásra váró feladatok, feladataim. Ha
csak azt nézzük, hogy ez a tanév lesz
az, amikor megemlékezünk, hogy
Szőregen 200 éve kezdődött a nevelés-oktatás. Ez egy centenáriumi
év lesz, sok gálaműsorral, versenyzéssel szeretnénk felidézni az elmúlt
200 évet.
Egy tanéven keresztül gondolunk
az elődeinkre, dolgozunk a mában
olyan kiemelkedően, hogy a jövőnk
is felemelkedő lehessen!
Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik
mindig támogatták munkámat, akik
velem együtt akartak és akarják
tovább építeni iskolánkat, jó hírét
öregbíteni.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató asszony

Erdei iskola a szőregi Sipos vadászházban
A vakáció első hetére az idén is megszerveztük iskolánk tanulói számára
az erdei iskolát. Gazdag programot
valósítottunk meg. Megnéztük a
szőregi vasútállomáson a vasútkiállítást, bejártuk a
tanösvényt, felmásztunk a vadászlesre, lovaskocsikáztunk
Tiszaszigetre a Mélypontra, s közben megálltunk egy kis pihenésre, kikapcsolódásra
az újszentiváni játszótéren. Autóbusszal
Szegeden is jártunk. Az
Árkád Minipoliszában
sok-sok mesterséget
kipróbáltunk. Volt, aki
bemondónő szerepében érezte legjobban magát, mások
festettek, virágot kötöttek, díszítettek, dekoráltak. A fiúk építkeztek,
cserepet raktak a háztetőre, autót
szereltek.
A szőregi vadászházban számháborúztunk, pecáztunk a halastóban,
a kifogott aranyhalacskák miután
meghallgatták a három kívánságunkat, visszatérhettek a tóba. Sütöttünk
és ízekkel töltöttünk meg palacsintát, volt focibajnokság, pihentünk a
jurtában, ugrálóváraztunk, társasjátékoztunk, sokat kézműveskedtünk.
ÖKO napot tartottunk: a Városgazdálkodástól kölcsönkapott fejlesztő

játékok, főként a memóriajáték tetszett a gyerekeknek.
Volt rendőrös délelőttünk, ahol a
nyár, a fürdőzés veszélyeire hívták
fel a figyelmünket.

Egy egész napos kirándulás is belefért a tábor programjába, a veresegyházi Medveotthonba, ahol medvéket
etettünk, több üveg méz, répa, alma
elfogyott. Az állatsimogatóban tyúkok, kecskék, kis barik, cicák, nyuszik vártak bennünket. Az étteremben
a finom ebéd elfogyasztása után a
játszótér a gyerekek mozgásigényét,
energia levezetését szolgálta. Fontos
célkitűzésünk valósult meg, az állatok bemutatása mellett élményekkel
gazdagított tudásbázist fejlesztettünk.
Csábiné Ani néni
Tarjánné Piroska néni
Istókné Ági néni

Szeged város önkormányzati táborában
tanulóink, pedagógusaink
Iskolánkból 32 tanuló vett részt Balatonkenesén nyári táborozáson. A
pihenés tíz napja alatt ismeretségeket, barátságokat kötöttek Szeged
város többi iskolájának diákjaival. A
tábori programok közül a legjobban
a balatonfűzfői bobozást, az éjszakai

hajózást, fürdést, Balatonfüreden a
kisvonatot és barlangot szerették a
gyerekek. Természetesen volt túrázás, tábortűz és kézműves ajándékok
készítése is. A táborozóknak mindössze az étkezés díját kellett fizetni,
a programokat a város biztosította a

turnusonként 100 tanuló számára. Az
5. turnusban a kossuth-os pedagógusok voltak többségben. Baranyiné Mészáros Edit, Csábi Ferencné,
Istókné Oláh Ágnes, és a két férfi kolléga, Urbán Péter és Szalma János.

Beszámolónk és a turnuson készült
képek az NGSZ honlapján megtekinthetők. Mindenkit várunk jövő
nyáron egy közös táborozásra!
Tarjánné Kádár Piroska
(táborvezető)

KENEDI ALAPÚ nyári gyermektábor
a szőregi erdészházban
A táborban a szőregi iskola tanulói
vehettek részt.
Gyönyörű környezet a természet
lágy ölén, tiszta levegő, szórakoztató programok várták őket.
Négy napot töltöttünk el együtt,
talán kicsit másképpen, mint az átlagos nyári táborokban szokás. A
programok megvalósítását a szegedi
vöröskeresztes önkéntesek segítették, szakértelmükkel, tapasztalataikkal.
Első nap a mozgalommal, a Magyar Vöröskereszt eszmei hátterével
kapcsolatos tudnivalókat ismerték
meg a gyerekek.
Második nap a Mentőállomásra
látogattunk el, ahol a mentősök részletesen elmondták mit kell tenniük,
megmutatták a mentőautók belsejét, felszereltségét. Hallottuk a sziréna
hangját, láttuk a gyors indulást a sürgős esetekhez.
Kimelegedve értünk vis�sza az erdészházhoz. Ebédig behúzódtunk a hűvösbe és a parlagfűről összeállított foglalkoztató füzetet
töltöttük ki. Beszélgettünk
a gyomtalanítás fontosságáról és más vadon élő
növényről. Elméleti tudásukat a gyerekek gyakorlatban, a növények természetes környezetében kamatoztathatták.
Az elsősegélynyújtás gyakorlása
mellett jó kedvvel barkácsoltak a
gyerekek. Tutajok, hajtogatott lepkék, társasjáték, rajzok készültek.
Megfestettük a zászlónkat, amit a
kapura akasztottunk ki, hogy mindenki tudja hol van a mi Vöröskeresztes Táborunk.
Harmadik napra hűvös lett. Elszánt csapatunkat nem tántorította
meg az időjárás sem. Lovas kocsival
mentünk Tiszaszigetre a Mélypontig. A jó hangulat, a közös játék fűtötte szívünket és testünket, így kellemesen töltöttük az időt. Csapatunk
szép, hazafias gondolatokkal is gazdagodott, melyeket együtt olvastunk
fel a helyi emlékműről. A helyszínre
érve az önkéntesek megmutatták hogyan kell újraéleszteni, stabil oldalfekvésbe helyezni a beteget és milyen kötéssel lehet ellátni a sebeket.
Az utolsó két napon pszicho-szociális gondozásos témával bővítettük ismereteinket, amit kolléganőm,
Dr. Soványné Balog Renáta tartott.
Lelki- és testi egészség egyensúlya,
illetve összefüggései volt a téma,
továbbá az emberi kapcsolatok fontosságáról esett szó. Nagyon tetszett,

amint a gyerekek átszellemülve figyelték előadását és kapcsolódtak be
a beszélgetésbe. Komoly hozzászólások hangoztak el, ami érettségüket
bizonyítja.
Bakosné Szélpál Ilona, azaz Ica
néni ebédjeivel kényeztetett bennünket. A gyerekek kedvük szerint
fogyasztottak, többször is sorba álltak a finom falatokért.
Az utolsó napra terveztük a családi délutánt, amire egész délelőtt
készültünk. Csaszny Eszter és Réthi
Patrícia végzős diákjaink önkéntesként vettek részt táborunkban. Az ő
feladatuk a műseb készítése volt. A
tábor lakói nagy érdeklődéssel hallgatták, hogyan készülnek a sebek,
milyen anyagokkal dolgoznak egy-

egy sérülés illusztrálásakor, illetve
milyen egy szituációs játék, ahol
balesetet szimulálnak. Végül kipróbálhatták a táborlakók is. A történet
végén mindenkin ott „díszelgett”
egy seb: valakin horzsolás, de volt,
akin nyílttörés, égés nyomok látszottak és tűntek fájdalmasan valódiaknak. Így vártuk a szülőket, testvéreket, hogy bemutassuk a tanultakat. Sok szülő ellátogatott hozzánk,
kíváncsian várták a kis előadást,
bemutatót, melyet sikerrel meg is
mutattunk nekik.
Köszönöm a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei Ifjúsági
Szervezetének munkáját, Sasvári
Krisztina támogatását, Herpai Ildikó
szervezését.
Köszönet Sipos István úrnak,
hogy ezt a csodás helyet biztosította
számunkra!
„Legyél Te is vöröskeresztes!” - az
emléklapunkon is ez a felhívás állt,
mely a mottónk lett, és reméljük,
hamarosan újra lehetőségünk lesz tanulni és együtt érezni, hogy segíteni
jó, de jól csak szakszerűen szabad.
Sandrik Ágnes - táborszervező
Dr. Soványné Balog Renáta előadó-tanár
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Önfeledt játék és vidámság
a szőregi gyermektáborokban
Az idei nyár sem telhetett el gyermektáborok nélkül, melyek közül
mindenki megtalálhatta a kedvére
való időtöltést. Alkotó-sport táborunk most is teltházas létszámmal
indult, Csábi Ferencné Ani néni és
Keresztesné Kati néni vezetésével.
Akik már visszatérő táborozóink,
ők tudják, hogy ilyenkor egy hétig
a vidámságé és a sok-sok nevetésé
a főszerep. A résztvevő gyerekek a
kézműveskedés mellett kerékpártúrán vettek részt, lehetőség volt

sütinyalóka készítésével is megismerkedhettek.
Utolsóként egy fantasztikus kézműves tábor várta az alkotó kedvű
gyerekeket, ahol Házy Zsoltné Marika néni és Házy Laura vezetésével
készültek a szebbnél szebb ajándékok, rajzok. A tábor záró napján Ágó
Rita igazgató asszony is csatlakozott
a kis csapathoz, akik megismerhették a batikolás rejtelmeit, így mindenki egy saját készítésű, csodaszép
pólóval térhetett haza.

bowlingozni és fallabdázni is, sőt, a
nyári finomságoknak is lehetett hódolni a strandon.
A konyhatündér táborunk is nagy
népszerűségnek örvend minden
évben. Házy Zsoltné és Ördögné Benyhe Mária táborvezetők az
idén is kitettek magukért: a gyerekek elsajátíthatták a főzés alapjait,
finom nyári ételeket és italokat készítettek, kalácsot fontak, és még
az egyre népszerűbb cake pop, azaz

Reméljük, hogy valamennyi kis
táborozónk jól érezte magát nálunk.
Köszönjük, hogy idén is sok kisgyermek vett részt programjainkon,
reméljük, hogy új ismeretekkel és
barátságokkal is gazdagodtak. A
szülőknek is köszönjük a támogatást
és az együttműködést, táborvezetőinknek pedig az áldozatos munkát,
a megannyi kedvességet, és a remek
hangulatot!
Tolnainé Lipcsei Anita

Egy hét a művészet és a kultúra jegyében
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén
is megrendezhettük a Szőregi Képzőművészeti Alkotótábort, immár a
negyediket településünk életében.
Külön nagy megtiszteltetés, hogy

Pataki Ferenc Prima-díjas festőművész úr az idén is elvállalta a tábor
művészeti vezetését, az alkotók munkájának koordinálását. Az egy hétig
tartó alkotómunkát idén is színesíteni
igyekeztünk kulturális programokkal, melyek a különféle művészeti
formákat hivatottak közelebb hozni
egymáshoz. Fabulya Andrea már

nem volt ismeretlen a festőművészek
számára, hiszen tavaly is elvarázsolt
bennünket verses estjén. Ez idén sem
volt másként: ismételten élvezhettük
Andrea fantasztikus tehetségét. Köszönjük!
Hasonlóan
egyedülálló
élményekkel
gazdagodtunk
Marton Árpád
művészettörténeti előadásán
is, ahol az előadó páratlan
stílusa és a
téma érdekessége alkotott
tökéletes elegyet. Köszönjük szépen az élményt!
A kulturális programok mellett
természetesen elmélyült munka folyt
a táborban: az itt készült képeket
hagyományainkhoz híven a Magyar
Festészet Napja alkalmából nyíló
kiállításunkon bárki megtekintheti
majd.
Tolnainé Lipcsei Anita
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A hagyományokat nem őrizni,
hanem ápolni kell
1849. augusztus 5-én közel 250 hős
katona lelte halálát a szőregi csatában. A magyar, lengyel és olasz
szabadságharcosok a Kamara-töltés
lábánál nyugszanak, rájuk emlékeztünk az ütközetek 167. évfordulóján.
Szeged Megyei Jogú Város nevében dr. Berkesi Ottó önkormányzati
képviselő úr és Kerek Attila protokoll tanácsadó úr helyezték el a
megemlékezés virágait.
Az ünnepi műsorban való közre-

nárnőnek pedig a felkészítő munkát.
Immár hagyomány, hogy a szőregi
csata emléknapján a Szegedi III.
Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Egyesület tagjai állnak díszőrséget,
ez idén sem volt másként, köszönjük
szépen! Az egyesület tagja, Bolgár
József tüzér alezredes ünnepi beszédében kiemelte, a hagyományokat
nem őrizni kell, hanem ápolni, és átadni azt minél több embernek. Örö-

működést köszönjük a Sárgarózsa
Népdalkör karvezetőjének, Király
Imrének, aki tárogatón adott elő
katona dalokat, megteremtve ezzel
az ünnep hangulatát. Kálmán Péter Imre, a Kossuth Lajos Általános Iskola diákja Koltay Gergely:
A hősök emlékére c. versét szavalta el. Köszönjük szépen Petinek a
közreműködést, Kósa Krisztina ta-

mét fejezte ki egyben, hogy egyre
több az egyesületi tagok között a fiatal, akik megértették 1848-49. üzenetét, és büszkék történelmünkre.
A megemlékezés a Hősök terén
folytatódott, ahol a Szeged-Szőreg
Településrészi Önkormányzat koszorúzta meg a mártírok emlékművét.
Tolnainé Lipcsei Anita

Szent István napi szentmise és
kenyérszentelés
Államalapítónk, Szent István tiszteletére az Alexandriai Szent Katalin
templomban megtartott szentmisét
Nagy Róbert plébános celebrálta.
A misén Lantos Tibor előadásában felcsendültek az István a király
rockopera legnépszerűbb dallamai.
A szertartást záró kenyérszentelést

követően – a hagyományoknak megfelelően – a megszentelt kenyerek
szétosztásra kerültek a misén és a
megemlékezésen résztvevők között.
A szentmise előtt a Szőregi Baráti
Társaság a Hősök terén álló Emesekútnál helyezte el a megemlékezés
koszúrját az évforduló alkalmából.
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„Virágos Szőregért” – 2016. legszebb kertjei
A Szőregi Rózsaünnepek keretében minden évben meghirdetjük a „Virágos Szőregért” kertszépségversenyt, melyben több kategóriában zsűrizik a szebbnél szebb kerteket. Idén nem csak Szőregen, hanem egész Szegeden figyelték a kertek épülését, szépülését. A
szakértő zsűri így 2016-ban négy kategóriában hirdetett eredményt, melyek a következők:

Hagyományos előkert kategória

Legszebb belső kert kategória

1. helyezett: Szegfű utca 10/B.

1. helyezett: Sarkantyú utca 11.

2. helyezett: Temesvári utca 49.

2. helyezett: Tulipán utca 7.

3. helyezett: Zsálya utca 7.

3. helyezett: Tulipán utca 6/A.

Rózsás előkert kategória

Nem szőregi előkertek

1. helyezett: Szerb utca 81.

1. helyezett: Thököly utca 75. (Újszeged)

2. helyezett: Szerb utca 2.

2. helyezett: Kamilla utca 64. (Kiskundorozsma)

3. helyezett: Magyar utca 105.

3. helyezett: Budai Nagy Antal utca 4. (Tápé)
Szeretettel gratulálunk valamennyi nyertesnek!
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Dámszarvas Szőregen
Az 1970-es évek elején többszőr
megfordultam Gyulajon, a dámszarvasok világhírű hazájában. Elcsodáltam Őket, kecses tartásuk,
színezetük, viselkedésük megfogott.
Ahogy Gyulaj napsütötte domboldalain napoztak, mesebeli látvány volt.
Fenséges királyi vad! Mindjárt úgy
voltam velük, mint a gyerek, amikor
a másik gyerek játékát látja. Ilyen
nekünk is jó volna! Elképzeltem
őket nálunk, a Tisza-Maros szögben, a Szőreg-Deszk-KiszomborTiszasziget erdősávjai, vizes csatornái, lucerna földjei még a gyulaji
természeti adottságokat is felülmúlnák. Vadásztársaimnak, akik akkor
nagyvad vadászathoz nehezen jutottak, valószínű nagy öröm lenne.

Ez persze akkor csak álom volt.
Úgy voltam, mint a szegény gyerek meseországban, de nem hagyott
nyugodni a gondolat – még beszélni
sem mertem róla senkinek.
Aztán egyszer Csikota János kollégámnak, segítő társamnak beszéltem
az álmokról. Szimpatizált vele, majd
együtt jutottunk el Gyulajra. Neki is
nagyon tetszett az egész, most már
ketten voltunk, akik álmodoztak.
Már „csak” annyi hiányzott, hogy
az itteni, néha féltékeny vt. vezetést
meggyőzzük és valami Istent keressünk, aki segít bennünket. Akkor a
vadszeretetünkön és csupasz fenekünkön kívül másunk sem volt.
Egyszer aztán sikerült Jánossal
kiönteni a szívünket Dr. Rácz Antalnak, a MÉM vadgazdálkodási főosztályvezetőjének és csoda történt!
Tóni Bátyánk bölcsessége már-már
határtalan volt: engedélyezte, hogy a
mi világhírű őzbak állományunkból
„vérfelfrissítésre” elvihetünk egy
őzet Gyulajba és cserébe egy dám
borjút kaphatunk cserébe – szigorúan zárt téri tartásra.
Ez már valami! Fácán volier elemekből gyorsan megcsináltuk egy
elkerített részt. Jöttek az élő nyúl befogások, amikor a nyúlhálóba őzek
kerültek. Ezeket beládáztuk és – legtöbbször éjszaka – elvittük Gyulajba, ahol a mi őzeinket hivatalosan
dámra cserélték – kerülve a nyilvá-

nosságot. Szerencsénk volt, hogy a
hivatásos vadászok és vt. tagok nagy
része segítő szándékkal volt, de még
így is több feljelentésnek és vizsgálatnak voltunk szenvedő alanyai:
szerették volna az illegális vad telepítést ránk sózni, mert azzal örökre
félreállíthattak volna bennünket.
Egyik vizsgálat során az akkori
vadászati felügyelő megkérdezte
Jánost: – Mi a fenét falazol a Siposnak ebben az illegális vad telepítésben? – Tudod Pista Bátyám,
tévedsz, ha azt hiszed, ha a dámok
elszaporodnak én fogom ezért az
első bikát lőni! Legfeljebb én zsigerelhetem… – felelte János és milyen
igaza volt…
1977 őszén jöttek az első dámok
Gyulajból, majd a többiek. Szeretett
Tóni Bátyánk a hivatalos okmányokban csak egy őz és egy dám
borjú cseréjére adott engedélyt. Néhai Berg Péter nagytiszteletű kedves
jó barátomnak elpanaszoltam, hogy
mire az elcserélt dám borjú vemhes
lesz, akkorra elhullik a fogunk. –
Nem volna szabad a főnök döntését
megváltoztatni, de megérdemlitek,
hogy a borjú helyett ünőt kapjatok!
– állt az ügyünk mellé Péter.
Arról már a hivatalos krónika
nem szól, hogy amikor Gyulajba
disznóhajtásra voltam hivatalos,
mindig vittem magammal néhány
kanna csongrádi vörösbort, amit a
hajtóknak és az erdőgazdasági dolgozóknak ajándékoztam. Az őz-dám
cserék alkalmával a csongrádi vöröset mindig vittem magammal – nem
hiába. Azok az emberek rakták a
dámokat a ládáinkba, akik a disznóhajtáson is már megkóstolták a
csongrádi vöröset. Tisztelettel megkértem őket, tévesszék már el azt a
dám ünőt – amit Péter Bátyánk engedélyezett –, ha lehet vemhes dám
tehénre vagy egy dám bikára… Így
lettek szeretett Tóni Bátyánk borjúiból vemhes tehenek, Berg Péter
Bátyánk borjaiból ünők és az erdőgazdasági dolgozóknak, na meg a
csongrádi vörösbornak köszönhetően az ünőkből pár perc alatt tehenek.
Tóni Bátyánk dám borjai a következő évben már utódokat borjadztak a
Tisza-Maros Szögben.
A dámok azóta otthonra találtak
nálunk. Csikota János jóslata bejött,
nem lőtte az első dámbikát, sőt semmilyet. Sőt, a betelepített dámból én
sem lőttem, a gazda a saját malacát
nehéz szívvel vágja le.
Végül az álmaink keserves munka
és meghurcoltatás után megvalósultak. Mi is és a dámok is várjuk a szebb
jövőt. Köszönetet már elkéstük.

Szeptemberi miserend
Katolikus templom
Kedd, csütörtök 18.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 9.00

Körzeti megbízottak elérhetőségei / fogadóórák
Prislinger Árpád (20/852-0674)
Minden hónap 1. hetén hétfőn 10.00-11.00 óra között.
Az időpont egyéb szolgálati feladatok miatt változhat. Amennyiben sürgős
rendőri segítségre van szüksége, hívja a 112-es, vagy 107-es hívószámot!
Budai Zoltán r. tzl.
Minden hónap 2. hetén szerdán 8.30-9.30
Telefonos elérhetősége: 562-400/1617 mellék
A fogadóórák helye: 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 21.

Sipos István

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő fogadóórája:
minden páros héten kedden
szeptember 6. és 20. (15.00-17.30)
Telefonos elérhetőség: 20/295-66-21.
A fogadóórák helye: Szeged-Szőreg, Szerb u. 21.
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Kirándult a Szőregi Nyugdíjas Egyesület
Több napos kirándulásra indultunk
2016. augusztus 2-án reggel, a Gémes Tibor által vezetett autóbusszal
és Szőnyi Jánosné elnök vezetésével, 42 fő vállalkozó kedvű „fiatallal”,
hogy
megismerkedjünk Miskolc és
környékének nevezetességeivel. Első
nap az Edelényi
kastélyt néztük meg
és megismertük a
kastély történetét, a
benne élők történetét
és kihalását 1686-tól
1945-ig, amikor jó
lelakták, berendezését elvitték. A legújabb korban az állam felújította és a
látogatók rendelkezésére bocsájtotta. Természetesen egy család kihalásával az élet nem áll meg, így mi is
tovább mentünk a miskolci barlangfürdőbe és lemostuk a hosszú út porát. Megnéztük minden zugát, szép
volt, jót lubickoltunk, majd egy pár
évtized múlva megnézzük újra. A
Miskolci Egyetem étkezdéjében jót
vacsoráztunk, és az egyetem épületében megkerestük a szállásunkat,
ami panel épületben volt, egy szoba, középen fürdőszoba, mosdó és
még egy szoba. De jött az ébredés,
reggeli a „menzán”. És elindultunk
a Baradla–Domica-barlangrendszer,
Magyarország legrégebben kutatott,
legismertebb, évszázadok óta látogatott cseppkőbarlangjába. Odaérve
az idegenvezető elmondta, hogy a
barlang rendszer 25 kilométer hos�szú, 200-250 millió éves, az 1500-as
években fedezték fel. A belsejében
csepegő vízből 1.5 - 2 méteres cseppkövek rakódtak le. Majd elindultunk
a 2001-ben állami támogatással felújított barlangban, világítással és
beton járdával, kapaszkodóval van
ellátva. Elindultunk a középtávú,
kb. 6 kilométeres szakaszra, mindjárt 270 lépcsővel kezdtünk. Az
idegenvezető hangsúlyozta, hogy
összesen kb. 600 lépcső van. Lent
egy-egy szép cseppkő oszlopnál,
függönynél megálltunk és elmondta
az alakjáról kitalált neveket, majd
egy hangverseny terembe vezetett,
a kupola 80-100 méter átmérőjű lehetett, majd megszólaltatta Simándy
József: Hazám-hazám c. énekét, jó
hangzása volt. Elköszönt tőlünk az
idegenvezető és elindultunk a jósvafői kijárathoz. A felszínen szép modern épületeket találtunk, és a határ-

követ, a rendszerváltásig ez a kijárat
vasráccsal volt lezárva. Szép volt, jó
volt, de nagyon elfáradtunk.
Az autóbusszal a Szalajka völgyé-

be mentünk. Szilvásváradról gyalog
indultunk a fátyolvízeséshez, és a
pisztráng telephez. De a csoport fáradt volt, lemaradtak, visszamentek.
Voltak, akik a közbeeső megállóba
felszálltak a kisvonatra, és azzal
mentek vissza. Végül a szilvásváradi vasútállomásnál találkoztunk és
ültünk autóbuszra, amivel a szállásra mentünk vacsorázni és pihenni.
Az esti és másnap reggeli folyosói
beszélgetés elmaradt.
Reggel búcsút vettünk szálláshelyünktől. Amivel meg voltunk
elégedve, az étel jó volt, a szállás
kényelmes. Az autóbusz az egri várnál állt meg, a leszállás után ért a
meglepetés, mert filmfelvétel miatt
zárva volt. Így elmentünk a közeli
Noszvajra, ahol megnéztük a De la
Montte márki kastélyt. Kívülről nem
csillogott, de a szobái pótolták ezt.
Az idegenvezetőtől megtudhattuk,
hogy itt az akkori főurak szórakozását szolgálta. Szép volt, hogy megérte-e a belépő árát, arról többször szó
esett. És végre odaértünk a Szépas�szony Völgyébe. Nem csak a bor
miatt, a vendéglátás miatt is érdekes
volt. Igaz, hogy dél már elmúlt, de
a vendéglátó helyek bejárata előtt
„vendégfogók” voltak, akik kedvesen invitáltak a kerthelységbe, és
még 10 % engedményt is ajánlottak.
Ebéd után innivaló után néztünk, így
jutottunk el a 16-os pincéig. Egyegy pohár bor elfogyasztása és egykét dal eléneklése után a vett útravalóval elindultunk hazafelé, az autóbuszon még folytatódott az éneklés
és megérkeztünk Szegedre. Jó volt,
szép helyeken jártunk, dicséret illeti
az elnök-csoportvezetőt és a gépkocsivezetőt. Köszönjük!
Molnár János

2016. szeptemberi szám

A jövő bajnokai
A sport egy olyan rendszer, ahol
a szakosztályok és egyesületek
igyekeznek a saját utánpótlásukat
önállóan kinevelni. A Szőregi Rákóczi SE is 2014. óta beindította az
utánpótlás kinevelését. Ezért meglátogattam az egyik edzésüket,
foglalkozásukat. A foglalkozás
vezetőjét, Szarvas Ákost interjúvoltam meg.
Milyen korosztályokban folyik a
munka?
Négy korosztályban tartunk foglalkozásokat, így U7, U9, U11 és U13ban. Én az U9-es korosztály foglalkozásait vezetem, amely létszáma
15-20 fő. Elsősorban a szőregi óvodából, iskolából, de a szomszéd falvakból is járnak gyerekek. Hetente
két foglalkozást tartunk.
Milyen programban vesztek részt?
Mi a Bozsik program makói programjában veszünk részt. Ez nem
pontszerű bajnokság, csak a játék
szeretete számít. Az elmúlt évadban
80 % győzelem és 20 % vereség a
mérleg.
Kik szponzorálják a mérkőzéseket?
Elsősorban a szülők. A havi tagdíj
5.000 forint. Ebből az összegből
szervezzük meg az utazást, felszereléseket és a gyerekek jutalmazását.
A bajnokság végén táskát, melegítőt
kaptak és tervezzük az egyenpóló
bevezetését. Itt szeretném megköszönni a szülők összefogását, mert

példaértékű. Mindenben segítenek.
Családi napokat szerveznek, segítik
az utazást és ott drukkolnak csemetéjüknek. Az egyesület is segítségünkre van. Nagyon jó lenne, ha
az önkormányzat is nyújtana segítséget.
Láttam egy kislányt a fiúk között,
majdnem ő volt a legügyesebb. (Boginak hívják.)
Természetesen ebben a programban
lányok is szerepelnek a fiúk között.
Szeretnénk, ha minél több focit szerető lány csatlakozna hozzánk. Szép
lenne egy leány csapat!
Köszönöm a beszélgetést.
A magam nevében szeretném megköszönni a szakemberek, edzők
munkáját, akik szabadidejük feláldozásával foglalkoznak a jövő reménységeivel. Ez az egyesületnek
is nagyon hasznos, hisz helyben
nevelik ki az utánpótlást, ami anyagi előnyökkel is járhat. Legtöbbet
az ifjú nemzedék profitálhat belőle,
hiszen ez a sport amellett, hogy fejleszti a fizikai adottságaikat, növeli a
döntőképességüket, a koncentrációt,
a kitartást, azaz a szellemi képességeiket is. Javaslom a szülőknek, minél többen vigyék el gyermekeiket
ezekre a foglalkozásokra!
Hajrá Szőreg!
Bárdos László

Hungarikum Fesztivál – szőregi rózsákkal
A Széchenyi téren augusztus elején
megrendezett Minőségi magyar termékek kiállításának és vásárának, a
Hungarikum Fesztiválnak idén is színes pontja volt a szőregi stand. Immár kilencedik alkalommal sikerült
megszerveznem, hogy a kiállításra
látogatók találkozhassanak Szőreggel, a szőregi rózsatővel.
Megújult dekorációval vehettünk
részt a fesztiválon, a megjelenésben

az Agrirose Kft., a Hegedűs Faiskola,
a Kocsis Flora Kft., a Magyar Rózsatermesztők Egyesülete és a SzegedSzőreg Településrészi Önkormányzat
segített.
Nagyszerű volt látni, hogy –
együttműködéssel, összefogással – a
fesztivál négy napja alatt sokszáz
látogatónak szerezhettünk örömet
rózsáinkkal.
Avramov András
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Tömörkény István Művelődési Ház

Klubok

6771 Szeged-Szőreg, Magyar u. 14. Tel: 62/317-881
www.szoregimuvhaz.hu

Gerinctorna
Minden szerdán és
pénteken:18.00-19.00
Gyógytornász: Hódi Zsuzsanna
Klubvezető: Bányai Istvánné

Szeptemberi programok

Etka-jóga
Szeptember 12-től minden hétfőn:
17.30-19.00
Vezeti: Dr. Fazakas Éva orvos természetgyógyász
Klubvezető: Bányai Istvánné
Rocky Club
Minden szerdán és csütörtökön:
17.30-19.30
Oktató: Szendrei János
Ulti Klub
Minden kedden és csütörtökön:
14.00-18.00
Értük, Velük Klub
Minden hétfőn: 14.00-17.00
Vezeti: Szekeres István

Sárgarózsa Népdalkör
Minden hónap 1.,2., 3. 4. keddjén:
15.00-16.00
Vezető: Király Imre
Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete
Minden kedden 16.00 órától
Elnök: Balázs István
Szőregi Nyugdíjas Egyesület
Havonta két alkalommal, csütörtökön:
16.00-tól
Elnök: Szőnyi Jánosné
Ügyes kezek – kézműves szakkör
gyerekeknek
Szeptember 14-től minden szerdán:
15.00-16.00
Vezeti: Szövőné Kerekes Erika
Örömmel Öltögetők Köre
Minden pénteken: 16.30 - 18.30
Vezeti: Ördögné Benyhe Mária

Tere-fere Klub
Minden kedden 16.00-18.00
Vezeti: Bárány Józsefné
Nagyi Klub
Minden pénteken: 16.00-18.00
Vezeti: Furák Lászlóné

A Szőregi Rezegők Néptánccsoport első
őszi próbája szeptember 5. 19.00-21.00
óráig lesz. A további időpontok ezen az
alkalmon kerülnek megbeszélésre.

Somogyi-könyvtár Szőregi fiókkönyvtára
Szeged-Szőreg, Magyar u. 14. Tel.: (62) 648-889
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 13–18 óráig

Szeptemberi könyvtári hírek
Új könyvek:
Mesék bölcsességről, bolondságról
Deme L.: Zsófi és a szoknyavadász
Marinyina, A.: Kényszergyilkosság
Nagymama legjobb süteményei
Macdonald, G.: A királykisasszony és a manók
Kiállítás
Szeptember 1-30. Miklosovits László grafikus - Karinthy Frigyes:
Röhög az egész osztály c. karikatúra kiállítása tekinthető meg.
Népmese napja
Szeptember 29. 13.00 órakor Papírszínház meseelőadás kisiskolásoknak.

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak
tartott balett foglalkozás első időpontja szeptember 15. 16.45 óra. A további időpontok jelenleg szervezés
alatt állnak.
Információ: Nagyné Farkas Erika
62/445-959, royalbalett@gmail.com

Szeptember 18. 09.00-17.00 Szivárvány meditáció
Szeptember 22. 16.00 Szüreti bál a
Szőregi Nyugdíjas Egyesületnél
Szeptember 27. 15.00 Klubdélután
az Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete szervezésében

Előadás
Szeptember 21. 18.00 Villás Béla
előadása

Ping-pong Klub
Minden héten csütörtökön: 17.00-19.00

Rendezvények

Vásár
Szeptember 3. 09.00-12.00

Szeptember 3. 08.00 Deszki falunapi
szomszédoló a Rohonyi-dombon
Szeptember 6. 14.00 Szüreti mulatság
az Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesületében
Szeptember 8. 16.00 Beiratkozás a
Szőregi Nyugdíjas Egyesületbe
Szeptember 9. 17.00 Szőregi Baráti
Társaság összejövetele a Faluházban
Szeptember 17. 09.00-17.00 Szivárvány meditáció

Szeptember 7. 09.00-11.00
Szeptember 10. 09.00-12.00
Szeptember 12. 09.00-11.00
Szeptember 14. 09.00-12.00
Szeptember 20. 09.00-11.00
A Falugazdászi szolgálat
következő időpontjai:
Szeptember 7., 14., 21. és 28.
(08.00-16.00)

Tisztelt Érdeklődők!
Ősztől újra indulnak a foglalkozások az Etka-jóga klubban,
melyre szeretettel várnak minden régi és új klubtagot!
A testet-lelket átmozgató foglalkozások segítenek átlendülni
a mindennapi élet nehézségein, kiváló stresszlevezetők, és
pozitívan formálják a személyiséget.
Az első őszi foglalkozás ingyenes! Jöjjenek el minél többen,
és próbálják ki!
Szeptember 12-én, hétfőn, 17.30 órakor szeretettel várja Önöket dr. Fazakas Éva orvos, természetgyógyász és Bányai Istvánné klubvezető!
Kedves Gyerekek!
2016. szeptember 14-én újra indul az Ügyes Kezek Kézműves
Kör, melyre szeretettel várunk, ha kedvet éreztek kis
dolgokból nagyokat alkotni, különböző technikákkal (decoupage,
festés, varrás, gyöngyfűzés, adventi készülődés, stb.)
A szakkör időpontja: minden héten szerdán 15.00 órától
Helyszín: Tömörkény István Művelődési Ház, kézműves szoba
Tagdíj: 200 forint/alkalom
A szakkört vezeti: Szövőné Kerekes Erika

Hirdessen
a
Szőregi
Regélőben!

8. oldal

Szőregi Regélő

2016. szeptemberi szám

FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
AZ ÉV 365 NAPJÁN 7.00-21.00 ÓRÁIG

Fogtechnikai árainkból: kivehetõ fogsor 30000 Ft/db mûfog minõségtõl függõen
Fogsor javítás, tisztítás: 5000 Ft-tól Porcelán pótlások: 8000 Ft/db

Munkáinkra

GARANCIA LEVÉLLEL,
számlával 3 év garanciát vállalunk!

Kismárton Irén klinikai fogászati higiénikus Kiss Miklós ezüstkoszorús fogtechnikus mester

KIMA-DENT BT. alapítva 1990
Szõreg, Nagybecskereki u. 2. Tel.: 62/405-965 mobil: 20/237-2657; 20/437-9261

Isten Áldja a Tisztes Ipart!

Rózsa Kuckó Lottózó
Szeged-Szőreg, Magyar u. 1.

• TOTÓ - LOTTÓ árusítás
• Déli Apró hirdetésfelvétel csütörtökön 18 óráig
• Volán jegy- és bérletárusítás
Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 7.30-18.00, szombat: 7.00-14.00
Udvarias kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat!

Provance
Szépségszalon
Kozmetika: kéz- és lábápolás, szolárium, műköröm,
testmasszázs, 3 D szempilla
Telefonszám: 70/207-0788, 62/405-060 Juhászné Tünde
Szolgáltatásainkat ajándékba is adhatja ajándékutalvány formájában!
Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
(Takarékszövetkezet és a Selmeczki Cukrászda között)
Szeretettel várjuk kedves régi és új Vendégeinket!
Fodrász kolléganőt keresünk decembertől!

Természetes

gyógymódok Szőregen!
CSONTRAKÁS  MÉLYIZOM
MASSZÁZS, IZÜLETI KIMOZGATÁS
AROMAOLAJOS GYÓGYMASSZÁZS
THAI TALPMASSZÁZS
KÖPÖLYÖZÉS
JÓGA, MOZGÁSTERÁPIA

DR. PÉNTEK ÉVA
Természetgyógyász, Alternatív Mozgás- és
Masszázs Terapeuta, Jógaoktató, Csontrakó

06-20/466-8309 ■ Szeged, Szerb u. 12.
ujhelyivica@gmail.com

Alkalmi csokrok
Esküvői díszek
Kegyeleti koszorúk
Sírcsokrok
Asztali díszek, dekorációk
Ajándéktárgyak
Színvonalas virágkötészet a

Léda

virág- és

ajándéküzletben

Szeged-Szőreg, Szerb utca
179.
+ 36 30 262 9419
Nyitva tartás: H-P 9-17-ig,
Szo 8-12-ig
www.facebook.com/ledaviraguzletszoreg
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