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Adventi gyertyagyújtás
2018. december 1., 8., 15. és 22. szombat, 18.00
Öltöztessük ünneplőbe szívünket, készüljünk és ünnepeljünk együtt a
szeretet ünnepén! Várunk mindenkit szeretettel a Rózsák terére az
adventi mise után.

Szerkesztői előszó
Díszes köpenyét sárfoltok díszítik, a csuklyát teljesen a fejére húzza.
Még az orra hegye sem látszik ki belõle. Visszahúzódó teremtés,
olyan, aki egész nap az erdõt járja, és ha emberrel találkozik, azt
jó messze elkerüli. Ha mégis belebotlik egybe, illendõen köszön, és
gyorsan kereket old, mielõtt megkapná a szemrehányást, hogy túl
nagy a sár, hideg van, néha fagyosak a reggelek, és ilyen idõben
a jókedv is eltûnik. De mit tehet õ, neki nem az a dolga, hogy
napfénnyel borítsa az eget, hanem az, hogy sár legyen meg hideg és
szél, meg ködös, párás hajnalok és reggelek. Mert ilyenkor van az,
hogy a gondolatok, azok az igazán mélyenszántó gondolatok elõjönnek
valahonnan a bensõbõl. Napsütésben ez kizárt, de a szürkeség, a
pocsolyában rohadó falevelek valahogyan elõhívják, életre keltik a
nagy igazságokat, amiben benne foglaltatik az élet értelme. Mindenkiben másként, de benne foglaltatik. Vagy éppen az értelmetlensége.
Merthogy sokak szerint az is van. És ilyenkor, a tél küszöbén emberi
sorsok dõlnek el attól függõen, hogy az életnek melyik tulajdonsága
erõsödött a szívben és a fejben, az értelme vagy az értelmetlensége.

Keresni és találni kell ilyenkor az elfoglaltságot. Az elsõ napon
gyertyát gyújtani és emlékezni, Márton napon nagyokat enni, majd
utána inni, persze mértékkel, Katalin napon bálozni, hajnalig táncolni,
hogy az a fránya ködös reggel is néha mosolyogjon egyet, és megköszönni annak a csuklyás alaknak, hogy minden évben teszi a dolgát,
ahogyan az elõ van irányozva. Mind a harminc napon, ami rájutott.
A szemrehányást tegyük félre, és inkább fõzzünk egy csésze teát, invitáljuk meg asztalunkhoz – biztos örülne neki –, és beszélgessünk
vele ezekrõl a napokról, kérdezzünk a sáros utakról, a hidegbe burkolózott erdõrõl, a szeles zugokról, az út menti pocsolyákról, amiben
saját arcunkat is sápadtabbnak látjuk. Ha valaki, akkor õ tudni fogja
a válaszokat. A csuklya alól halkan kiszól majd, meglepõen nyugodt
hangon, és ha nem is halljuk szavait a halksága miatt, tudni fogjuk,
hogy igazat és fontos dolgot mondott. És mert igaz és fontos, érteni
fogjuk, megköszönjük neki, elbúcsúzunk tõle, engedjük, hogy sáros köpenyében tovább járja az erdõket és tovább kerülje az embereket. Kivéve
azokat, akikbe belebotlik. Mert ilyen ez a November.
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AZ ÓVODA KÖRÜL
Októberi jeles napok
a Magyar Utcai Óvodában
Magyar népmese napján Nagy Délia, Papp Luca és Papp Bence,
Kiss-Dömők Erik, Puskás Léda
mamája és Döme Fanni dédnagymamája jött el hozzánk, hogy mesemondásával népszerűsítse az élő
szóval való mesélést és ezen belül
is a népünk meséit. Nagyon jóleső
érzés volt látni több generáció találkozását és közös programján részt
venni. A dolgozók most is dramatikus előadásukkal örvendeztették
meg az óvodásokat.
A hónap elején ünnepeltük az
Állatok világnapját, amire óvoda
és csoport szinten is sok meglepetéssel készültünk a gyerekek
számára. Lehetőséget adtunk arra,
hogy az óvodások behozzák házi
kedvenceiket egy kis ismerkedésre, simogatásra. Állatos verseket,
énekeket, mondókákat, nyelvtörőket lehetett tanulni és ilyen meséket lehetett hallgatni. A behozott,
elővett könyvek, kirakott képek
is csak is az állatokról szóltak.
Természetesen Anita néni Micike
nevű törpe nyula nélkül elképzelhetetlen lett volna ez a nap. A
Katica csoportosok baromfiudvart
néztek Kiss-Francz Boglárka mamájánál. Elsétáltak bárányokat
etetni és simogatni is.
Mészáros Máté anyukájának és
Brúnó nevű labrador kutyájának
köszönhetően új ismeretet kaphattak a gyerekek arról, hogy a házi
kedvencek nem csak a házőrzésre
valók, hanem milyen segítő munkát képesek végezni a gyerekek
érdekében is és ez milyen sok gyakorlásba és tanulásba kerül nekik.
A bemutató alatt minden önként
jelentkező ovis részt vehetett a gyakorlatok végrehajtásánál. Brúnó
rendkívüli érzékenységgel és türelemmel viszonyult mindenki iránt.
Megsimogathattuk, megölelhettük,
pacsit adott, karikákon ugrott át, élő
alagúton baktatott keresztül és végig fegyelmezetten követte gazdája
utasításait.
A Zöldike csoportosok tömegközlekedési eszközökkel jutottak el
a Vadasparkba ahol egy teljes napot
töltöttünk el. Lehetőségünk volt így
több bemutatót is végignézni, aminek kapcsán sok új ismeretet szerezhettünk az állatokról. Szokásunkhoz
híven a zsiráfház teraszán költöttük
el a tízórainkat, ami közben megfigyelhettük, hogy ezek a hosszú nyakú állatok hogyan tekerik rá hosszú
nyelvüket a táplálékukra. A gyerekekben tudatosítottuk a vadaspark
és az állatkert közötti különbséget,
mind az állatok területéről, mind a
fajmegmentő programról szólva. A
„nemszeretem” állatok bemutatóján

és a vásárolt zoo csemege etetése
közben is számtalan lehetőségük
volt a Zöldikéseknek a simogatásra.
Természetesen a látogatás végén a
játszóteret sem hagytuk ki.
Katica csoportosoknak lehetőségük volt a Bölcsőde családi napján
bemutatkozni és őszi hangulatú
műsorukkal színesíteni a programot.
Pinnyei Szilárdnak köszönhetően
bepillantást kaphattunk az állatorvosi rendelőbe és az állatorvosok
munkájába. A kíváncsi gyerekkezek sok mindent megfoghattak az
ott használt eszközökből. Mindenki
megelégedésére, telve élményekkel térhettünk vissza. A gyerekek
közül néhányan olyan részletes beszámolót adtak a Szilárd bácsinál
tapasztaltakról, hogy még a szülők
is tanulhattak belőle. Ez úton is szeretnénk megköszönni az állatorvos
rugalmas és segítőkész hozzáállását!
Az idei tanévben is részt veszünk
a Kamaravarázs előadásain, ahol a
gyerekek játékosan ismerkedhetnek
meg a különböző hangszerekkel és
vezetik be őket a klasszikus zene
csodálatos világába, ezzel is megalapozva zenei ízlésüket.
A Kossuth iskola szervezésében
óvodánk részt vett Földesi Tibor
Szőreg egyetlen mártírja emlékére
rendezett futóversenyen, ahol Szabó
Gergő és anyukája, Szabóné Tokai
Anett óvodapedagógusunk is az első
helyen végzett. Többen is éremmel
tértek vissza. Minden indulónak
szívből gratulálunk!
Kellemes őszi napokat kívánnak
minden kedves olvasónak a Magyar
Utcai Óvoda dolgozói!

A Szerb utcai Óvoda hírei
Őszi Családi nap az óvodában:
Óvodánk életek hangulatos színfoltja az őszi családi délután ahol a
szülők, gyermekek, nevelőközösségünk tagjai együtt tölthetnek néhány
órát.
Alkalom adódott lovas kocsikázásra és horgászatra is, ahol mindenki kedvére válogathatott a megérdemelt jutalmakból. Legnagyobb
sikere az ugráló várnak és az óriás
csúszdának volt.
Rendőrautóval és egy hatalmas
kamionnal ismerkedhettek meg a
gyermekek. Újlenyomat tenyérnyomat vételre is volt lehetőség. Ezúttal is köszönjük a szülők segítségét
ennek a fantasztikus programnak a
megszervezését.
Az arcfestés, mint mindig, most is
nagyon népszerű volt, amiben a Magyar Vöröskereszt ifjú önkéntesei
nagy segítségünkre voltak.
A Magyar Vöröskereszt szakemberei egészség mérést végeztek,
valamint megismerkedhettünk az
újraélesztés technikájával.
Az „édes percekről” a szülők gondoskodtak, hiszen a büfé asztal az ő
kezük munkáját dicsérte.
A sok éves hagyománynak megfelelően napot finom bográcsos vacsora és a még finomabb helyben sütött fánk elfogyasztása zárta, melyet
Tündi néni és a dajka nénik készítettek. Köszönet B.-né Klárikának az
egész napos segítségért.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az egész délután sikerességében segítőink voltak.
Képviselői felajánlás:
Ebben az évben is felbecsülhetetlen segítséget jelentett Dr. Berkesi
Ottó képviselő úr által felajánlott
pénzbeli adománya. Hozzájárulásából mindhárom csoportba szép
új vastag szőnyeget vásároltunk.
Köszönjük a képviselő úrnak a segítséget, hogy a szőnyegekkel szépülhetett az óvodánk. A gyermekek
örömmel vették birtokukba.

Papírgyűjtés:
Sikeres papírgyűjtésen vagyunk
túl. Köszönjük a szülőknek, hogy
ilyen aktívan vettek részt a felhívásunkban.
Kirándulás:
Ebben a nevelési évben a Katica
csoportosok látogattak el először
a lovardába. Már minden gyermek
nagyon várta a találkozást a lovakkal. A bátrabbak néhány tornamozdulatot is meg mertek csinálni Rigó
hátán. Nagy élmény volt a gyermekeknek ez a látogatás.
Bepótoltuk az elmaradt kirándulást. Egy csodaszép őszi napon
voltunk kirándulni Makón, a lombkorona sétányon. Az ősz mindig
megmutatja csodás, sokszínű arcát,
tette ezt a kirándulásunk alkalmával
is. A lombkoronák közti sétányon,
szinte karnyújtásnyira láthattuk a
meseszép őszi fák leveleit, hallgathattuk a madarak csicsergését. A
toronyba felsétálva csodaszép, lélegzetelállító kilátásban gyönyörködhettünk. Ezután elsétáltunk a Maros
partra, ahol feledhetetlen játék és
persze eszem-iszom vette kezdetét.
Görkorcsolya:
Görkorcsolya oktatásban sok kisgyermek gyarapítja tudását. Az első
botladozós, félős próbálkozások
után már a legtöbben magabiztosan,
felszabadultan és nevetve gurulnak
játékos ügyességi feladatokat végrehajtva.
Színház:
A nagycsoportos gyermekek a
Kamaravarázs zenei előadást tekinthettek meg. Bővültek ismereteik,
csodálattal hallgatták a különböző
hangszereken megszólalt muzsikákat.
Új bútorokat kaptunk a kiszolgáló
helyiségekbe/irodák öltöző. Nagy
örömmel vettük birtokba.
A Szerb utcai óvoda alkalmazotti
közössége

III. MÁRTON NAPI
FELVONULÁS
Mindenkit szeretettel várunk 2018. 11. 09-én
a Magyar Utcai Óvodából induló
Márton napi lámpás felvonulásunkra!
Gyülekező 16.30-kor az óvoda udvarában.
Várjuk szeretettel a szőregi bölcsődéseket-, a Szerb Utcai óvodásokat-,
a Kossuth Lajos Általános Iskola tanárait, diákjait - családtagjait!
Indulás előtt Táncház,
élőzenét Fábri Géza - Mészáros Csaba - Mészáros Csongor biztosítja!
A felvonulás előtt és után Liba napi falatozás várja a résztvevőket!
Útvonal: Magyar Utcai Óvoda – Magyar utca – COOP ABC –
Szerb utca – Szegfű utca – Iskola utca
A Magyar Utcai Óvoda dolgozói
Hozz lámpást és vonulj velünk!
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ISKOLAI ÉLET
A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola
októberi hírei
Olyan színes volt iskolánk program
kínálata, mint amilyen színesek a falevelek ősszel.
Október havi programjaink megemlékezéssel kezdődtek és végződtek. Emlékeztünk az „Aradi
vértanukról”, majd október 23-ai
hősökről.
Iskolánk egyik legfontosabb
feladata, hogy gyerekeinket készségekkel, képességekkel, a nevelés-oktatás magas színvonalával és
használható tudással készítsük fel a
következő iskolafokra.
Napi életünk igen színes. Sokfelé viszik kollégáim tanítványaikat,
hogy többféle helyzetben és külső
körülmények között is tudják alkalmazni az eddig
megszerzett tudásukat. Tették ezt
akkor is, amikor a
TERMOSZ-ba vittek gyerekeinket
a Szegedi Radnóti
Miklós
Kísérleti Gimnáziumba,
ahol kiváló körülmények között
végezhettek kísérleteket tanítványaink pedagógusaink
útmutatásával.
Művészeti kultúránk fejlesztésére
is odafigyelünk, a „Zene világnapján” iskolánk aulájában több mint 1
órás koncertet adott „A Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Szakgimnáziuma” Muzsikál a
világ címmel.

Pályaválasztási napon osztályaink
megismerkedtek különböző szakmákkal, mesterségekkel. A Tömörkény István Művelődési Ház szervezésében banki, informatikai és
média szakmák fortélyairól tapasztalt szakemberek adtak ismereteket
tanítványainknak.
Fontos napi életünkben, és kiemelt nevelési feladata ennek a tanévnek, környezettudatosságunk. A
2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájához csatlakoztunk, aminek kiemelt
témája az aktivitás, azaz annak fel-

tárása, hogy mit tehetnek az iskolás
gyerekek a Globális Célok elérése
érdekében. Szeptember utolsó hétében, pedagógus kollégák szívesen és
lelkesen vállalták a feladatot, hogy
minél többen aktívan részt vegyünk
a célok elérése érdekében. Miután
a célokat megismertük, mindenki
gondolkodni kezdett, hogyan legyen
„Világvédő”, milyen lépéseket tehet
a célok eléréséhez. Az állatok világnapja alkalmából kisállat bemutatót
tartottunk az iskolánkban, és ezzel
egyidőben aszfalt rajzot is készítettek a kisebb gyerekek. „Mozdulj a
klímáért” minden pedagógus és tanuló csatlakozott.

Hagyományok megőrzésére is
odafigyeltünk, a 6.b osztály Erdei
iskolában, Sipos vadászházban, hagyományos üstben főzött szilvalekvárt. Köszönjük a lehetőséget.
Londonban volt egy kis csoportunk (20 fő), ők „élő környezetben”
gyakorolhatták tudásukat,
és amit eddig
csak filmekben, interneten
láthattak, oda
most eljutottak.
„Mosolyprojekt”- hez
134 fő alsós
kisdiákunkkal
Szeged
legszebb
terén,
a Dóm téren
megalkottuk Szeged legszebb és
legnagyobb mosolyát. Ezután sétálva, mosolyogva fedezték fel a Dóm
téri árkádok alatt található szobrokat.
Kiváló kapcsolatot ápolunk a Tömörkény István Művelődési Házzal, köszönjük támogatásukat, ami
ebben a hónapban igen csak kiteljesedett. Pályaválasztási napon osztályaink megismerkedtek különböző szakmákkal, mesterségekkel. A
Tömörkény István Művelődési Ház
szervezésében banki, informatikai

és média lehetőségekkel találkozhattak tanítványaink. Zenei napon
biztosították a koncertet. Természetesen jó kapni, és adni is jó. Mi is
sokszor támogatjuk a művelődési
házat fellépéseinkkel. Tettük ezt az
idősek köszöntésekor, az október 23.-i
megemlékezéskor
is.
A Szőregi fiókkönyvtárral a 2.a
osztály rendszeres
kapcsolatot
ápol.
Minden pénteken ellátogatnak a könyvtárba. Böngésznek,
lapozgatnak a szebbnél szebb könyvek
között.
Családi napunk az
idei évben is kiválóan sikerült. Sok
szülő, nagyszülő belátogatott hozzánk. Sikeresek voltak a halloweeni
kézműveskedések, a foci, különböző sportjátékok és szellemi valamint
„e” játékok. A „korona” az aulában
elfogyasztott palacsintával került.
Szomszédoltunk a „Gyaloglónapon” Deszkre és Deszken. Iskolánk
tanulói közül 22 fővel és 3 fő kísérő
pedagógussal indultak útnak, ami
sok-sok ismertetőt és feladatot, versengést is adott a gyaloglás közben
illetve utána. Gratulálunk, hogy csapatunk megnyerte ezt a versenyt.
Idén először, de hagyományteremtő szándékkal megrendeztük a
Földesi Tibor I. emlékfutóversenyt.
Szőreg ’56-os hőse, Földesi Tibor
emlékének megőrzéséhez. Minden
évben megemlékezésünkkor szót
ejtünk róla. Az idei évben, hagyományteremtő szándékkal, a családot

megkérdezve, egy kezdeményezést indítottunk útjára, Szőregen.
Óvodás korcsoporttól a nyugdíjas
korosztályig mindenki versenyzett.
12-12 db arany-ezüst-bronz érmeket
adtunk át a helyezetteknek, valamint

a megemlékezés napján, Földesi Tibor lánya, Síkhegyi Béláné (Földesi
Katalin) adta át a vándorserlegeket
az 1. helyezést elérteknek. Sikeres
nap volt, megemlékeztünk 1956 hőséről és megbeszéltük, hogy hősök
ma is vannak, és köztünk élnek, ha
nem is akkori formában.
Nem lehetett volna ilyen színes ez
a hónap, ha nincsenek iskolánk szülei, nagyszülei, dolgozói, pedagógusai, gyerekeink, a szőregi könyvtár
és művelődési ház dolgozói, az iskola alapítványa, Szőregi Kossuth
Magánalapítvány. Köszönet érte
mindenkinek, hiszen így még több
élményt tudunk juttatni gyerekeinknek.
A programokról részletesen honlapunkon olvashatnak.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató

Tanulmányi kirándulás Londonban
Szeptember végén ismét útra kelt
iskolánkból 20 tanuló, hogy felejthetetlen kiránduláson vegyen részt
Londonban.
A 7. és 8. osztályos tanulóink és
tanáraik vasárnap hajnalban indult
útnak. Végig utaztuk Európát. este
egy franciaországi szálláson vártuk
a másnapi, La-Manche csatornai
kompátkelést. A 38 km-es utat rész-

ben a szeles fedélzeten, részben a
hajó izgalmas helységeiben töltöttük. Amikor megláttuk Dover fehér
szikláit, tudtuk nemsokára Anglia
földjére lépünk. Dover hangulatos
tengerpartján az óriás hullámokkal
vívtunk csatát, meghallgattuk a vár
és a városka történetét, megtanultuk
a baloldali közlekedést és a fehér
sziklák darabkáiból gyűjtögettünk.
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Késő délután odaértünk szálláshelyünkre és birtokba vettük. Estére
finom vacsorát készítettek tanáraink.
Kedden a Westminster negyed
nevezetességeit tekintettük meg.
Felültünk a London Eye 135méteres
kerekére, sétáltunk és piknikeltünk
a királyi parkokban, a Buckingham
palotánál őrségváltást láttuk, a Big
Ben tornyait sajnos csak sejtette az
állványzat, híres csokigolyók és a
hat emeletes játék áruház mindenkit
elvarázsolt. A következő napokban
nagyon sűrű, de tartalmas napjaink
voltak. A gyerekek élvezték a múzeumokat, hiszen interaktívan vehettek részt a tudományok és Anglia
történelmének megismerésében. A
Tower híd és a Tower történeteivel
remélem, minden gyerekben megmarad és hasznosítani tudják az ott
hallottakat.
A Temze parton elsétáltunk a
London hídig, átsétáltunk rajta. A
Cityben a sok üzletember között

hamarosan megtaláltuk a Szent Pál
Katedrálist, visszasétáltunk a déli
részre a Millenium hídon, ahol elénk
tárult a Shakespeare-i darabokról
híres Globe színház. A Greenwichben eltöltött időnk is csodaszép volt.
Álltunk az eddig csak tankönyvekből ismert 0. hosszúsági körön, jártunk a Tengerészeti múzeumban,
és megcsodáltuk a teaszállító Cutty
Sark-ot.
A kint töltött idő alatt 4500 km-t
és több mint 65000 lépést tettünk
meg. Nem csoda, hogy a haza úton
senkit nem kellett ringatni csend
volt a buszon. Mindenki nevében
mondhatom, hogy egy kellemes, élményekben gazdag hetet töltöttünk
el ismét Londonban. Köszönjük
Igazgatónőnknek, hogy lehetővé
tette a gyerekeknek és a kísérő tanároknak, hogy elmehessenek, és a
szülőknek a segítségüket.
Gubikné Haraszti Katalin

Megemlékezés 1956. október 23-ról
Az ünnepi műsor megkezdése előtt
a Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatónője, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna által megálmodott és
alapított I. Földesi Tibor emlékfutóverseny győzteseinek adott át vándorserleget és oklevelet az ’56-os
szőregi mártír, Földesi Tibor lánya,
Síkhegyi Béláné Földesi Katalin.
Az eredményhirdetés után a Tö-

mörkény István Művelődési Ház
igazgatója, Szekeres Sándor köszöntötte a megjelenteket, majd Joób
Márton önkormányzati képviselő
beszélt arról, hogy a szabadság különös érték, amire nagyon kell vigyázniuk a fiataloknak. Ezután a Kossuth
Lajos Általános Iskola 8. osztályos
tanulói (Almási Péter, Balogh Márton, Kis-Beck Regina, Kis-Beck Ta-

mara, Kovács Korinna, Kratochwill
Ákos, Muró Kevin, Nagy-Berta Barbara, Patakfalvi Lídia, Rácz Levente, Szekerczés István, Ujhelyi Emese, Vrabély Gellért és Andrucsák
Krisztián 6. a osztály- hangosítás)
emlékező műsort adtak az 1956-os
forradalom és szabadságharc 62. év-

fordulója alkalmából a Tömörkény
István Művelődési Házban 2018.
október 18-án. Az elhangzott dalok
és versek hűen tükrözték az akkori lelki és történelmi állapotokat,
amely méltó tisztelgés volt a neves
és névtelen hősök előtt.
A megható műsor után elhelyeztük az emlékezés és a kegyelet virágait, koszorúit Földesi Tibor (19231958) emlékművénél, majd a Hősök
terén.
62 éve az ifjúság vezetésével egy
ország mozdult meg, szabadságot,
demokráciát és függetlenséget kívántak. 1956 közös értékünk, mely-
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ről minden család őriz valamilyen
emléket, és amelyet el kell mondanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tovább éljen a forradalom
és szabadságharc hőseinek szellemisége. Bár a magyar forradalmat
leverték, végül mégis a szabadság
győzedelmeskedett az egész régióban.
1956 szellemisége kifejezi,
hogy a szabadság
legyőzhetetlen, s minden
ember és nemzet
szabadnak születik, és egész
életében a szabadságra vágyik.
Szabadnak születni ajándék, de
szabadon élni és
mások szabadságát tiszteletben tartani közös felelősség és kötelesség.
„…A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért
és igazságért, mint bármelyik nép az
elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz,
hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar
vérnek kellett elhullnia- s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben…” (Albert Camus)
Hegedűs György
felkészítő tanár

MŰVHÁZ HÍREK
Az október sok szép kellemes napot
tartogatott számunkra. Az időjárás szempontjából is szebbik arcát
mutatta az ősz, és programjaink is
kellemes kikapcsolódást nyújtottak
fiatalnak, idősnek egyaránt.
Október első napján az SZTE
Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei
látogattak ki a Zene világnapja alkalmából a Kossuth Lajos Általános
Iskolába a több száz diák örömére.
Ugyanezen a napon nyitotta
meg kapuit Laczkó Andrea Kikelők című képkiállítása. A kiállítás

Pataki Ferenc Príma-díjas festőművész köszöntő szavaival kelt
életre.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részéről Tóth György
rendőr őrnagy a Bűnmegelőzési Osztály előadója, és a Szegedi
Rendőrkapitányság részéről CsalaPellek Borbála címzetes rendőr őrnagy jóvoltából egy bűnmegelőzési
előadást hallgathattak meg idős
közösségeink október 3-án, ahol az
érdekes és hasznos információkon
kívül rengeteg ajándékkal is gazdagodtak a résztvevők.

Az Idősek Világnapja alkalmából
egy remek délutánt varázsoltunk
október 10-én a művelődési házba.
Ebben segítettek a Kossuth Lajos
Általános Iskola alsós diákjai, akik
verses-zenés műsort adtak az idősek
tiszteletére, valamint a Móra Ferenc
Népszínház Társulata két humoros
bohózattal. Az ünnepi műsort egy finom vacsora követte, majd az estébe
nyúló programot a zene, a tánc és az
önfeledt mulatozás zárta.

Október 13-án a Szőregi Rezegők gondoskodtak a kellemes szüreti hangulatról táncházuk megtartásával. A résztvevőket nem kellett
noszogatni a táncra, sőt Számfira
Máté és Nagy Zita személyében
inspirációt is kaptak a táncolni vágyók dunántúli ugrósból, szatmári
táncokból és mezőségi táncokból.
A jó hangulat, mint mindig, most
sem maradt távol a táncházi alkalomtól.
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Pályaválasztási Nap címen október 17-én diák-üzletember találkozót szerveztünk, ahol a diákok
megtudhatták, mit kell ahhoz tenni,
hogy egy adott területen jó szakemberek és jó vezetők lehessenek.
Bogdánné Katona Krisztina az OTP
Bank Nyrt. Szegedi Fiókjának Lakossági Osztályvezetője, Bene Zoltán a Szeged Kulturális Folyóirat
főszerkesztője és Kis-Beck József az
EPAM Systems Magyarország Kft.
szoftverfejlesztési igazgatója mesélt
a diákoknak arról, hogyan lehet valakiből jó pénzügyi szakember, informatikus vagy éppen újságíró.

megnyitóján Szélpál Szilveszter a
Szegedi Nemzeti Színház operaénekese, valamint Marton Árpád
szinesztéta, költő kápráztatták el a
közönséget rendhagyó előadásaikkal. Kiállítók voltak: Boldizsár Gábor, Börcsök Zsuzsanna, Gátfalviné
Balogh Pálma, Hegedűs Andrea,
Képíró Ágnes, Lázár Éva, Molnár
Géza, Olasz Attila, Pataki Ferenc,
Dr. Vígh Annamária.

A júliusban megrendezett VI.
Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor résztvevőinek munkáiból nyitottunk kiállítást október 17-én a Festészet Napja alkalmából. A kiállítás

számunkra a forradalom pillanatait a színpadra, majd a Hősök terén
a szegedi önkormányzat nevében
Joób Márton önkormányzati képviselő, a szőregi részönkormányzat

Mint minden évben, most is megemlékeztünk az 56-os év októberi
eseményeire. A Kossuth Lajos Iskola 8. osztályos diákjai hozták el
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nevében Becsey Mária a településrészi önkormányzat tagja, a Kossuth
Lajos Általános Iskola nevében Hegedűs György és Drágity Dusán tanár urak, a szőregi óvodák nevében
Győriné Süle Emese és Kőrösiné
Csiszér Anita intézményvezetők, a
Szőregi Nyugdíjas Egyesület nevében Bárdos László és Sajó Dánielné, a Tömörkény István Művelődési
Ház nevében Törőcsik Anikó szakalkalmazott és Szekeres Sándor Gábor
igazgató koszorúzta meg az emlékművet.

dettel került sor. Dr. Fogarasi György
az SZTE-BTK Irodalomtudományi
Intézet docense fogadta a hallgatóságot Beszélő sírkövek: a sírfeliratok
művészete című előadásával.

Október 24-én a Somogyi-könyvtár Szőregi Fiókkönyvtárával közösen egy verses-zenés estet szerveztünk Itt van az ősz, itt van újra címmel, ahol Antal Anikó és Fabulya
Andrea adtak elő versválogatásokat,
Páli Tibor pedig különféle hangszereken szolgáltatta a zenei aláfestést.
Igazi kulturális csemegét jelentetett
ez a rövid kis óra vendégeinknek!

November 17. 9.00-18.00 Egészségnap
November 23. Szőregi Teadélután – Katalin napok
November 24. IV. Jótékonysági
Katalin Bál
November 25. Katalin napi kézműves játszóház gyerekeknek
November
25-26.
Intenzív
néptánckurzus

Avramov András kezdeményezésére indítottuk útjára a Szőregi
Teadélután elnevezésű, főleg ismeretterjesztő előadásokból álló havi
rendszerességgel bemutatásra kerülő
rendezvényeinket, amelynek első előadására október 30-án 17.00 órai kez-

November 26 – december 21.
Boldizsár Gábor festőművész kiállítása
November 29. 8.30-tól FiziTurné
– fizikai kísérletek a Tömörkény István Gimnázium tanárai és diákjai
előadásában

Programajánló
November 10. 19.00 órától Márton napi mulatság – Táncház
November 15-25. „Őszi varázslatok” terméskép kiállítás bölcsődések, óvodások és iskolások műveiből

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő fogadóórái:
november 13. és 27. 15.00–18.00 óráig
Telefonos elérhetőség: 20/295-66-21.
A fogadóórák helye: Szeged-Szőreg, Szerb u. 21.
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Karitász hírek
„Tégy minden jót,
amit megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz.”
Sík Sándor:
Tedd a jót!)
Október 17-én csoportunk-, s az
egyházmegye önkénteseit, s támogatóinkat egyéni imádságra, hálaadásra invitáltuk, A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA alkalmából.
Mivel a nap idén szerdára esett,
ami nem misenap Szőregen, javasoltam, hogy a közös szándékra
akár otthon, akár más városrészben
templomi misén kapcsolódjanak be
a miseszándékba.
Így imádkoztunk a világ minden szegényéért, s hálát adtunk
Istennek, s nagylelkű támogatóinknak.
Sosem feledhetjük el, amit Teréz Anya mondott a szegénység
elleni küzdelemhez, hogy mindenki
tehet másokért, a szív és Isten parancsa szerint, mert „Kalkutta az egész
világ...”
Mivel a felhívás nemcsak az imára, hanem jó cselekedetekre is szólt,
s nemcsak támogatottakra, hanem
minden lehetséges, akár munkahelyi, lakókörnyezetben élőkre is, így
többek váratlan, apró figyelmességekkel, s apróbb szolgálattal, s látogatásokkal, beszélgetéssel fordultak
a világnap hetében a szegények, elesettek felé.
A jó szándék meghallgatásra,
követőkre talált.
*
Várhatóan, idén is lesz Szent
Erzsébet kenyér szentelése, és osztása a katolikus templomunkban.
Előkészületek részeként, megrendelésünket leadtuk egyházmegyei
karitász felé, lapzártáig nem kap-

tunk még jelzést az Árpád-házi Erzsébet emlékéhez kapcsolódó akció
időbeli kitűzéséhez.
Kérem, novemberben figyeljék a
templomi hirdetéseket!
Szeretettel várjuk településünk
minden családját, testvéreinket az
emlékezésre, misére, s egyben az
áldott kenyérkék megosztására!
*
Védőszentünk,
Alexandriai
Szent Katalin búcsújára minden
évben agapét rendez a katolikus
közösség a mise után, melybe csoportunk tagjai is bekapcsolódnak.
November 25-én Krisztus Király ünnepe!
Ünnepeljünk együtt, hozzák el
vendégeiket, ismerőseiket mindkét misére!
*
Novemberben folytatjuk közös alkotóházainkat.
Adománygyűjtő
vásárunkat
egész Adventben támogathatják,
melyet november 28-án helyezünk
el katolikus templomunkban, de
az alkotások tovább folytatódnak,
így már hagyományosan, folyamatosan bővül a kínálat.

A portékák kiválasztása után,
nagylelkű adományaikat az állandóan kihelyezett, KARITÁSZ perselyekbe helyezhetik el!
A TELJES BEVÉTELT TÜZELŐTÁMOGATÁSRA FORDÍTJUK.
Köszönjük!
Nagy Istvánné

Somogyi-könyvtár Szőregi fiókkönyvtára
Szeged-Szőreg, Magyar u. 14. Tel.: (62) 648-889
Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek 10–12, 13–18,
kedd-csütörtök 13–18
Kiállítás
nov. 5-től: Színház az egész világ - fotók a Szegedi Nemzeti Színház
korábbi előadásaiból. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.
Programok
nov. 6. 16. 30 órakor Doterra olajok bemutatása
nov. 9. 13.30 órakor diafilmvetítés kisiskilásoknak
nov. 13. 16.30 órakor Doterra olajok bemutatása
nov. 16. 13.30 órakor diafilmvetítés kisiskolásoknak
nov .20.17.00 órakor Újszászi Ilona: Hogyan lettek ők amerikai magyarok c. kötetének a bemutatója
nov. 23. 13.30 órakor diafilmvetítés kisiskolásoknak
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Szüreti Bál az Ezüsthajúaknál
Az éves munkatervnek megfelelően
megrendeztük a szüreti bált. Az elpostázott meghívókra 8 Egyesület és
Klub tagsággal rendelkező személy
jelentkezett és jött el 92 fővel.
A rendezvényt a Tömörkény István Művelődési Házban, Szőregen
tartottunk 2018 Október 6-án.
Balázs István köszöntötte a jelen
lévőket, akik elfogadták meghívásunkat és megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
Kiemelt tisztelettel köszöntöttük
Szalai Antal urat, az Életet az Éveknek Egyesület Csongrád megyei elnökét.
Ezt követően felkértem Szekeres
Sándor Gábor urat, a művelődési
ház igazgatóját, az ünnepi rendezvény megnyitására.
Szekeres Sándor Gábor üdvözlő
szavait követően a bált megnyitottnak nyilvánította és sorban szólította
a fellépő népdalosokat a színpadra,
hogy
mutassák
be dalaikat. Ezt
követően kértük
minden jelenlévő
egyesület és klub
képviselőjét, hogy
fáradjon fel a színpadra és vegye át
az emléklapot és
a virágot, amivel
megköszöntük jelenlétüket, szereplésüket.

Ezután következett a nap fénypontja a szüret, az előre elkészített
szőlőlugast megtámadták a szüretelők, persze tolvajok is akadtak,
de azokat a csőszök elfogták és
megbírságolták, így vált igazivá a
szüret. Közben megérkezett a finom
ebéd, ami előtt jött az étvágygerjesztő pálinka, a kalács, ásványvíz,
az Egri Bikavér, az Egri Leányka a
finom rétes, a kávé, tehát minden,
ami szem szájnak ingere. A finom
ebédet tánc követte, melyet Jenei
Józsi szolgáltatott. Józsi eljátszotta
mindenkinek a kedvenc nótáját, a
talpalávalót és pörögtek a táncosok,
senki sem maradt pártában. Miután
mindenki kimulatta magát, fáradtan
ugyan, de vidáman elindultak a táncosok és valamennyi résztvevő ki
merre lakik, azzal, hogy jövőre is
eljövünk.
Balázs István

A Szőregi Nyugdíjas Egyesület hírei
Amit megígértünk, azt teljesítettük
is.
Szeptember 25-én Budapestre
utaztunk és megtekintettük a Parlamentet. Sokan voltak, akik régen
jártak ott és elcsodálkoztak a változásokon. Köszönjük Szabó Sándor
országgyűlési képviselőnek, aki ezt
biztosította számunkra.
Felmentünk a várba, megnéztük
a Halászbástyát és a Mátyás templomot. Mivel volt még időnk, így a
Szent István bazilikát is megnéztük.
Mindezek szépek voltak, de a Budapesti közlekedés nem nekünk való.

Október 10-én a Művelődési Ház
vendégül látta az időseket. Mindhárom klub képviseltette magát. Egy
vidám műsorral és egy remek babgulyással leptek meg minket.
Október 24-én meglátogattuk a
Kiskunmajsa Gyógy és Élményfürdőt. Ez a szépen felújított gyógyfürdő remek kikapcsolódást jelentett.
Novemberben még meglátogatjuk
a Napfényfürdőt Szegeden, megtartjuk a hagyományos Katalin bált
és november 30-án színházba megyünk.
Bárdos László

Szösszenet a margóra
Az idő múlása
Fogynak a napok. A naptár lapjai
szépen lassan lehullnak, mint az
őszi falevelek. Már a november is
az utolsókat rúgja. Pocsolyák szegélyezik az utakat. Vizük szennyes,
koszos, és néhányat rozsdás levelek
takarnak, amelyek egy hét alatt nyúlós masszává változnak az esővízben. A fák ágai csupaszon nyúlnak
az ég felé, amolyan tessék-lássék
módon, mintha tényleg bele akarnának kapaszkodni a sötét fellegekbe,
pedig eszük ágában sincsen. Micsoda képmutatás! Ha tehetnék, akkor

sündisznómódra összegömbölyödnének, és rügyfakadásig az orrukat
sem dugnák ki a kérgük alól. Nem
is szólnak semmit. Állnak hangtalanul, és ha valaki gyanúsan néz rájuk,
még meg is sértődnek.
Fogynak a napok, holott egyre
több van belőlük. Mindennappal
eggyel több. Egyszerre haladunk
előre és vissza. Nem csoda, ha ebben a kaotikus állapotban úgy érezzük, hogy elnyel bennünket az idő.
A napok nyúlós masszává válnak,
mi pedig eljátsszuk, hogy mennyire
boldogok vagyunk. Nyújtózunk az
ég felé, mintha meg akarnánk érinte-
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ni az angyalokat, de inkább hagyjuk
lefolyni magunkat a homokórán, és
az ágy szélén ülve hangtalanul bámulunk az ürességbe. Azután nekiindulunk a napnak hazug csillogással a szemünkben. Némelyek, akikben megvan a bátorság kimondani,
hogy hiába minden, átlátnak rajtunk.
Fogynak a napok. Percenként
faragnak belőlünk időforgácsokat,

hogy a végén az időtlenség uralma
alá kerüljünk. Bedarál minket az élet
a halál kérésére, mégis azt hisszük,
jó nekünk. Kinyitjuk szemünket,
felnézünk az égre, hogy valami szépet lássunk, és közben nem veszünk
arról tudomást, hogy az erős kihasználja a gyengét, a türelmes visszaél
a másik türelmetlenségével, és az
okos becsapja az ostobát.

Képviselői feljegyzések
November az a hónap, amikor Szőreg védőszentjének Alexandriai Szent
Katalinnak a névnapját ünnepeljük. A legfontosabb események ehhez az
alkalomhoz kapcsolódnak a november 23-25-e közötti hétvégén, ezért
visszafelé haladok a tervezett események között.
A Katalin-napi szentmise november 25-én, vasárnap, 9 órakor lesz
a katolikus templomban. Ugyanezen a napon, az iskola előtti Rózsák
terén kirakodó vásár és búcsú is lesz. Párhuzamosan, a Művelődési Házban kézműves foglalkozások lesznek kicsiknek és nagyoknak. Jöjjenek
el, minél többen! Bízzunk benne, hogy az időjárás ezúttal kegyes lesz
hozzánk!
Előző este, november 24-én, immáron negyedik alkalommal, rendezi meg a Szőregi Rózsahölgyek Rendje, a Jótékonysági Katalin Bált.
Kérem, jöjjenek, és adományaikkal támogassák a hölgyeket céljaik elérésében!
Még egy nappal korábban november 23-án, pénteken du. 2 órakor
emlékezünk meg iskolánk egykori tanáráról, Farkas Katalinról, az iskolában lévő, róla elnevezett emlékszobában. Minden érdeklődőt szeretettel látunk!
Az idén november 17-én, már a tizenkettedik alkalommal kerül sor
a Szőregi Egészségnap megrendezésére. Minél többen vegyék igénybe
a Szőregért Alapítvány szervezte vizsgálatokat, hogy megelőzzék a súlyosabb betegségek kifejlődését! Az idén a Művelődési Ház is csatlakozik a rendezvényhez. Ingyenes, 4 órás gyermek életmentő tanfolyamot
szerveznek az érdeklődő szülőknek. A résztvevőknek előre jelentkezniük kell, a részleteket a művelődési ház honlapján találják meg!
Erre a hónapra esik Márton napja is, amiről már évek óta gyertyáslámpás felvonulással emlékezik meg a Magyar utcai Óvoda közössége.
Csatlakozzanak hozzájuk egy jó sétára november 9-én, du. 5 órakor.
Finom libazsíros kenyeret, és teát is szoktunk kapni!
Ugyanezen a napon az iskolában Liba napot tartanak.
Néhány mondatot szenteljünk az elmúlt hónapban történtekre is!
Hálás köszönet jár a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak, tanárainak, és Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató asszonynak, és a
Tömörkény István Művelődési Ház munkatársainak és igazgatójának,
Szekeres Sándornak az október 23-ával kapcsolatos megemlékezések,
megszervezéséért, lebonyolításáért, a színvonalas programért. Köszönöm mindenkinek, aki eljött a koszorúzásra, az újrafövenyezett Hősök
terére. Sajnos, eredeti terveinkkel ellentétben, sem Szabó Sándor országgyűlési képviselő úr, sem én, nem tudtunk személyesen résztvenni
az eseményen. Képviselő úr aznap az Országgyűlés ülésén látott el hivatalos feladatokat, engem egyetemi óráim tartottak távol. Szeged MJ
Város Önkormányzatát képviselve, vendégünk volt viszont Joób Márton Szeged másik országgyűlési képviselőjelöltje, a szomszédos választókerület önkormányzati képviselője.
Akik ott jártak a Hősök terén, lehet, hogy észrevették, hogy hiányzik
a vitrinből Szőreg térképe. A vitrin üvege nemrég teljes magasságában
megrepedt, ezért kénytelenek voltunk eltávolítani, a térképpel együtt.
Már dolgoznak a térkép, megújított tartalmú, modern, időjárás, és
időtállóbb formájának az elkészítésén. Rövidesen a helyére kerül.
A Szerb utcai Óvoda előtt járók láthatták, hogy ott munkálatok folynak. Ennek célja, hogy megoldódjon az óvoda előtti terület csapadékvizének az árokba vezetése. Ennek keretén belül az árok is kimélyítésre, a
bejáratnál lévő beálló, ahol eddig a víz megállt, feltöltése kerül.
Korábban említettem, hogy megrendeltem a Makai úton a buszmegállóknál lévő, illetve a Malomnál, a végállomáson lévő kerékpártámaszok cseréjét, a kapacitás bővítését. A napokban kaptam azt a hírt, hogy
már a felállítandó támaszok típusának a kiválasztása folyik. Reméljük,
hogy beszerzés és a felállítás nem fog elhúzódni.
Üdvözlettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu
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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: 7.00-13.30
Udvarias kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat!

Provance
Szépségszalon
Kedves Régi és leendő Új Vendégeink!
Rugalmas nyitvatartással, előzetes telefonos egyeztetéssel,
szeretettel várom női-, férfi- és gyermek fodrászatomban.
BÉKÉSI KRISZTINA: 06 70/905-0160

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

Kozmetika: kéz-lábápolás, szolárium, műköröm, testmasszázs.
JUHÁSZNÉ TÜNDE: 06 70/207-0788, 06 62/405-060
Szolgáltatásainkat ajándékba is adhatja ajándékutalvány formájában!
SZEGED-SZŐREG. HŐSÖK TERE 4.

Szőreg, Máté utca 48.
www.facebook.com/mandasz.agi.nails
Rugalmas nyitva tartással és kedvező árakkal
várom kedves vendégeimet!

Hirdessen
a Szőregi Regélőben!

Szerkesztőség címe, hirdetés leadása:
leadása:6771
6771Szeged-Szőreg,
Szeged-Szőreg,Magyar
Magyaru.u.14.
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